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RESUMO
A dor é subjetiva e pessoal, e, saber a intensidade da dor que uma pessoa está sentindo possibilita a
adequação de intervenções médicas necessárias, a fim de não medicá-la de forma excessiva e nem
tampouco deixá-la permanecer com dor. Esta dissertação apresenta uma proposta para mensurar a
intensidade de dor em seres humanos, a partir do desenvolvimento de um sistema computacional,
baseado em Redes Bayesianas, que é capaz de analisar dados provenientes dos sinais biomédicos,
além de outras variáveis relacionadas à dor. Com a certeza da ocorrência de qualquer variável, o
sistema computacional faz a inferência para mensurar probabilisticamente a intensidade da dor que
a pessoa está sentindo. A dor foi simulada com a imersão do braço no gelo de pessoas que se
comunicavam verbalmente, e, analisadas as alterações biomédicas (pressão arterial, e oxigenação,
temperatura, frequência cardíaca e respiratória) e emocionais (ansiedade, palidez, tensão muscular,
posição corporal e expressão facial) que ocorreram em decorrência dela. A partir da comparação
entre as respostas nas escalas analógicas de dor e os resultados apresentados, foi feita a modelagem
de uma rede causal e estabelecidos valores probabilísticos. Os resultados obtidos comprovaram a
eficiência da Rede Bayesiana para inferir probabilisticamente a intensidade da dor, porém para
maior refinamento nos resultados é necessário uma amostra com um número maior de participantes.
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ABSTRACT
Pain is subjective and personal, and knowing the intensity of pain that a person is feeling enables
appropriate medical interventions to be carried out, seeking to avoid excessive medication on one
hand, or leaving the patient in pain on the other. This dissertation presents a proposal for measuring
the intensity of pain in humans, through the development of a computer system based on Bayesian
networks that are capable of analyzing data from biomedical signals and other variables related to
pain. With the certainty of the occurrence of any one variable, the computer system performs
probabilistic inference to measure the intensity of the pain that a person is feeling. In this study,
pain was simulated by immersing the subjects’ arms in ice, as they communicated verbally, and
analyzing the biomedical changes (blood pressure, and oxygenation, temperature, heart rate and
respiratory rate) and emotional changes (anxiety, pallor, muscle tension, body position and facial
expression) that occurred as a result of the pain. Based on the comparison between the responses in
the analogue pain scales and the results presented, causal network modeling and probabilistic values
were established. The results obtained demonstrate the efficiency of the Bayesian network to infer
probabilistically the intensity of pain, but in order to further refine the results, a sample with a
larger number of participants is needed.
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1 INTRODUÇÃO
Grande parte das pessoas sabe o que é sentir dor, sendo capaz inclusive de mensurar a sua
própria dor de forma a identificar se é leve ou forte. Porém, ao se deparar com a reclamação de
outra pessoa, a tentativa de comparar o incômodo do outro com as experiências próprias, torna-se
ineficiente, pois cada pessoa a sente de forma diferente. Além dos fatores fisiológicos, a intensidade
da dor que uma pessoa sente também vem carregada de uma série de fatores emocionais, como por
exemplo, medo, experiências anteriores ou até mesmo restrições do possível tratamento. Todos
esses fatores influenciam no grau de desconforto que se está sentindo.
A IASP (International Association for Study of Pain) define a dor como uma experiência
subjetiva, desagradável, sensitiva e emocional, associada com lesão real ou potencial dos tecidos ou
descrita em termos dessa lesão, sendo vivenciada por quase todas as pessoas. A dor também é,
geralmente, o motivo que leva as pessoas a procurar o sistema de saúde (IASP, 2007).
A tentativa de medir a intensidade da dor se justifica no sentido de amenizá-la da forma
menos evasiva possível, mensurando corretamente os procedimentos e medicamentos a serem
administrados, além de acompanhar a evolução do tratamento. Porém, a intensidade, ou seja, o
tamanho, o grau, a quantidade, a proporção, a magnitude de dor que cada pessoa sente é única e
exclusivamente da pessoa que a está sentindo, de forma que se torna subjetiva sua medição. Não
existe um valor numérico, simbólico ou verbal para fazer a medida da dor, como por exemplo, a
medida da temperatura corporal que se dá através de graus Celsius, ou ainda a medida da pressão
arterial que pode ser feita através de um equipamento específico (SCOPEL; ALENCAR; CRUZ,
2007).
Em Scopel, Alencar e Cruz (2007), os métodos de avaliação do fenômeno doloroso foram
divididos em três categorias: medida de respostas fisiológicas da dor, observações de
comportamentos relacionados à dor, descrições verbais ou escritas da dor bem como variáveis
associadas a esta. Neste estudo, os autores explicam cada categoria definida, de forma que as
respostas fisiológicas da dor são observadas em laboratório com o objetivo de identificar a
fisiologia, a tolerância e a resistência da dor, ou seja, são analisados os fatores fisiológicos
independentes, mantendo o foco na causa da dor. As observações do comportamento consistem nos
registros de limitações funcionais em função da dor, por exemplo, se um determinado paciente
reclama de dor óssea nos membros inferiores, mas consegue caminhar, o profissional pode inferir
que a dor por ele sentida é leve.

Os autores concluem que o método mais utilizado pelos
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profissionais de saúde se refere às descrições verbais ou escritas da dor, que consistem em etapas
que seguem metodologias definidas, tais como: escalas de dor, entrevistas, testes psicológicos,
técnicas projetivas e acompanhamentos chamados de diários de dor. Afirmam ainda, que essas
metodologias possibilitam a compreensão da subjetividade do paciente e de diversas outras
variáveis não acessadas pelos dois outros métodos.
Todos esses métodos acabam sendo subjetivos pelo fato de que diversos fatores
emocionais e sensoriais influenciam na percepção do paciente no momento de relatar a própria dor
(IASP, 2007). Além dessas influências, os pacientes que estão impossibilitados de se comunicar,
como os com doenças neurológicas severas, pós-cirúrgicos, pacientes em coma ou ainda crianças
que não falam, dependem apenas da percepção do profissional que subjetivamente infere a
intensidade da sua dor, considerando apenas os aspectos fisiológicos da causa da dor. Desta forma,
percebe-se que as técnicas utilizadas atualmente para medir a intensidade da dor não são totalmente
confiáveis e principalmente não se aplicam aos pacientes que não se comunicam (ROLO, 2009).
Essa percepção é corroborada por Scopel, Alencar e Cruz (2007) quando afirmam que:
Nos instrumentos utilizados atualmente para avaliação da dor há inexistência de uma medida
que permita uma avaliação global do fenômeno doloroso, livre de vieses. Mesmo que algumas
medidas tenham o objetivo de englobar todas as dimensões pertinentes a dor, não conseguem
ter aceitação universal. Gracely e Dubner (apud Sousa e Silva, 2005) sugerem que um
instrumento ideal para a mensuração da dor deveria: ter propriedades de uma escala de razão;
fornecer informação imediata sobre a fidedignidade do desempenho dos pacientes; ser
relativamente livre de vieses; ser simples de utilizar com pacientes com dor e com pacientes
sem dor tanto em contextos clínicos quanto de pesquisa; ser fidedigno e generalizável; ser
sensitivo às mudanças na intensidade da dor; ser capaz de avaliar separadamente as diferentes
dimensões da dor; demonstrar utilidade tanto para a dor experimental quanto para a dor clínica,
permitindo comparações confiáveis entre ambos os tipos de dor.

Uma vez que a dor é o sintoma que alerta para a ocorrência de lesões no organismo, ela é
fundamental para a preservação da integridade do indivíduo, porém o desconforto causado por ela
deve ser minimizado após ser identificado o motivo que a gerou. A percepção da dor ocorre no
cérebro, após os sinais do sistema nervoso serem captados e conduzidos por nervos periféricos
primários que sucessivamente se conectam as sinapses e aos neurônios (TAZAWA, 2006, p.25).
Teixeira (2001) afirma que, qualquer que seja a natureza da dor, dela resulta tanto modificações
físicas quanto psíquicas no organismo.
Após a percepção da dor pelo sistema nervoso central, o cérebro envia estímulos para todo
o organismo, a fim de avisar que algo está errado (MIRANDA, 2009). Muitos órgãos do corpo,
como o cérebro, por exemplo, manifestam suas funções através de atividades elétricas. Os sinais
emitidos por órgãos do corpo humano são chamados de sinais biomédicos (ADUR, 2008;
MIRANDA, 2009). Miranda (2009) estudou os seguintes sinais biomédicos para avaliar a dor:
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Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Frequência Respiratória (taquipnéia) e
Frequência Cardíaca, com vistas a definição de um modelo de sinais biomédicos que se alteram nos
momentos de dor pós-operatória de cirurgias cardíacas.
Rigotti e Ferreira (2005), além dos fatores fisiológicos constatados por Miranda (2009),
elencam também outros sinais emitidos pelo organismo que estão

associados a dor: palidez,

sudorese e alteração da tensão muscular. Além dos fatores fisiológicos, Rigotti e Ferreira (2005)
também afirmam que a relação entre a lesão e a dor causada por essa lesão não é exclusiva ou
direta, uma vez que na experiência dolorosa fatores sensitivos, emocionais, cognitivos e
socioculturais também devem ser considerados.
Andrade, Barbosa e Barichelo (2010) em seus estudos utilizam as variáveis dos estudos de
Miranda (2009) e Rigotti e Ferreira (2005) acrescendo mais duas: náuseas e vômitos. As variáveis
mencionadas nesses três estudos possuem padrões de normalidade, que são explicitados a seguir.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007) em suas diretrizes de hipertensão arterial
aponta padrões de medidas da pressão arterial (PA) satisfatória. A pressão sistólica (que representa
a contração miocardíaca) apresenta-se em valores entre 130-139 mmHg e a pressão distólica (que
representa o relaxamento cardíaco no enchimento de sangue pelo coração) oscila em até 85-89
mmHg (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007).
A avaliação dos valores para a frequência respiratória (FR) também são padronizados nas
mesmas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sendo consideradas satisfatórias, nos
homens, quando a quantidade de ventilações no período de um minuto se mostra na faixa de 14-18
movimentos respiratórios (mrpm). Nas mulheres, a frequência padrão passa a ser de 16-20 (mrpm).
A temperatura corpórea externa (T) refere-se ao calor produzido pelo organismo para
manter o equilíbrio interno. Os padrões para pessoas adultas, em medida axilar, variam entre 35,8° e
37,4°. A frequência Cardíaca (FC), por sua vez, é produzida pelas contrações ventriculares, cujo
padrão para pessoas adultas variam entre 60-100 batimentos por minuto (TIMBY, 2007 apud
MIRANDA, 2009).
Os estudos de Miranda (2009), Rigotti e Ferreira (2005) e de Andrade, Barbosa e Barichelo
(2010), concluíram que a pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca e
temperatura, os chamados sinais vitais, se alteram em decorrência de eventos dolorosos, em função
da fisiologia da dor.
Além das variáveis biomédicas, Pereira e Zago (1998) estudaram os aspectos culturais que
influenciam na dor. As variáveis levantadas pelas autoras consideram que a dor é uma experiência
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pessoal que depende da aprendizagem cultural, do significado da situação para o indivíduo e de
outros fatores únicos ao indivíduo. O estudo determinou quatro categorias relacionadas com os
aspectos culturais que influenciam na intensidade da dor: a primeira é o tipo de dor (variável que se
refere ao local da dor e a presença de drenos, sondas, punções, pinos ou outros procedimentos
médicos e de enfermagem). Quanto maior a sensibilidade do local, independente da lesão, o
paciente infere uma dor maior, da mesma forma que a presença de procedimentos médicos e de
enfermagem também aumentam a intensidade relatada.
A segunda categoria determinada por Pereira e Zago (1998) se refere à expectativa do
paciente pela dor. Se há uma preparação para a dor, como por exemplo, procedimentos ou cirurgias
agendadas, a significância pode ter dois resultados: quando a dor é esperada e aceita, considerada
como normal, a intensidade sentida pelo paciente é menor. Quando a dor é esperada, mas não
aceita, a intensidade é maior. Quando não há uma preparação para a dor, essa variável não interfere
no sentimento da dor.
No mesmo estudo, as autoras abordam a terceira categoria que tange o significado da dor
para o paciente. Quando o significado da dor traz perturbações físicas e psicológicas em que o
paciente não tem perspectivas de cura, ela se torna mais intensa. Por sua vez, quando há o
conhecimento de que a dor é temporária e que logo depois de amenizada tenderá a não se repetir, a
intensidade é menor.
A última categoria relacionada por Pereira e Zago (1998) refere-se aos comportamentos de
reação a dor. Esta categoria diz respeito ao comportamento do paciente no momento em que sentiu
a dor, dirigidos pelo seu conhecimento cultural ou experiências anteriores. Quando o paciente sabe
o que fazer, como por exemplo, procurar tratamento, ou ainda, se ele tem condições de acessar o
tratamento, a dor é melhor suportada do que quando ele não sabe ou não pode criar uma estratégia
que leve a supressão da dor. Também se houve experiência anterior em que o sofrimento em
decorrência da dor foi logo amenizado, a intensidade relatada é menor do que quando a experiência
anterior foi traumática.
O paciente também apresenta reações não-verbais de reação a dor: expressão facial, choro
e mudança constante da posição corporal (PEREIRA; ZAGO, 1998).
Com base nos estudos descritos nesta seção, a intensidade da dor pode ser inferida através
da análise de sinais biomédicos como também pela compreensão de fatores culturais em que está
inserido o paciente que está sentindo a dor. Para inferir a intensidade da dor, todas essas variáveis
devem ser consideradas e, principalmente, relacionadas de forma que a presença de uma única
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variável ou de mais de uma variável diminuirá ou aumentará as probabilidades de menor ou maior
intensidade na dor.
Cabe salientar, que em nenhum dos trabalhos mencionados anteriormente foi proposto um
modelo computacional ou mesmo uma técnica para solucionar o problema. Buscou-se, na verdade,
apenas apresentar as variáveis e, eventualmente, as relações causa e efeito no diagnóstico da dor.
Uma técnica computacional utilizada para modelar a incerteza, bem como as relações de
causa e efeito através de probabilidades são as Redes Bayesianas, ou também conhecidas como
Sistemas Especialistas Probabilísticos. Uma Rede Bayesiana (RB) é um modelo matemático
baseado em nós e arcos que representam, respectivamente, as variáveis de um universo U=(A1,
A2,..., An) e as dependências entre estas (KORB; NICHOLSON, 2004). Deste modo, pode-se dizer
que uma RB é a representação compacta das variáveis do universo de um problema através de um
modelo probabilístico. O modelo matemático utilizado na representação das RBs possibilita lidar
com incertezas através de técnicas probabilísticas.
As Redes Bayesianas permitem que quaisquer variáveis possam ser consideradas como
pergunta (query) ou evidência (evidence), permitindo quatro tipos de inferências: diagnóstico (de
efeito para causa); causal (de causas para evidências); inter-causal (entre causas de um efeito
comum) e mista (combina duas ou mais das anteriores) (MILHO; FRED, 2002).
A medicina, por exemplo, é uma área em que a utilização de redes probabilísticas vem
sendo difundida. Elas são utilizadas para modelar as incertezas quanto aos diagnósticos. Um
exemplo é a aplicação para apoio ao diagnóstico de cardiopatias congênitas fetais,
desenvolvida no âmbito do projeto SEAMED probabilístico, que realizou testes no Instituto de
Cardiologia de Porto Alegre no Rio Grande do Sul (LADEIRA, 2000). Além do sistema SEAMED,
as Redes Bayesianas estão sendo utilizadas na saúde para o diagnóstico da doença de Alzheimer, do
sono e de doenças cardíacas.
Cinco etapas para a modelagem de uma Rede Bayesiana foram definidas por Peter (2004):
1 – Seleção de variáveis relevantes: faz-se necessário fazer um levantamento de todas as
possíveis variáveis que fazem parte do problema. Para isso, costuma-se realizar entrevistas com o
especialista na área do processo.
2 – Identificação do relacionamento entre as variáveis: após a identificação das variáveis, é
necessário verificar como as mesmas se relacionam, ou seja, definir a causa e efeito que leva uma
variável a interferir na outra. Essas casualidades também estão relacionadas com o conhecimento do
especialista sobre o acontecimento de determinados eventos.
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3 – Identificação das probabilidades qualitativas e restrições lógicas: identificar o tipo de
distribuição das probabilidades requeridas para a construção da rede. A restrição lógica objetiva
limitar o universo de probabilidades que devem ser avaliadas. Geralmente, esta etapa consiste em
mapear uma base de dados.
4 – Avaliação das probabilidades: neste estágio, a distribuição de probabilidade é atribuída
a cada nó da rede.
5 – Análise da sensibilidade e avaliação: com a rede já modelada, é necessário verificar a
sua validade. O autor enfatiza que na avaliação deve-se, a partir de dados reais, submeter em outros
sistemas probabilísticos para comparar os resultados.
Dentro desse contexto, este trabalho procura contribuir para a área da saúde, com a
definição de um modelo computacional capaz de mensurar a intensidade de dor através do
desenvolvimento de um sistema inteligente utilizando Redes Bayesianas. Após a definição das
variáveis e das probabilidades nos sinais biomédicos que o corpo expressa em momentos de dor, o
sistema deve mensurar a intensidade da dor de uma pessoa, sem estar sujeito aos vieses encontrados
nos métodos atuais, além de ser sensível às mudanças na intensidade. Uma vez que, mesmo
pacientes impossibilitados de se comunicar verbalmente, continuam emitindo sinais biomédicos, a
solução desenvolvida pode ser aplicada em todas as pessoas, independente de possuírem ou não as
faculdades mentais e físicas que são necessárias ao preenchimento das atuais escalas analógicas.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Sendo a dor uma sensação pessoal e subjetiva, composta de fatores fisiológicos e
psicológicos, e, imensurável de forma numérica exata, principalmente em pessoas que não podem
se comunicar, o presente trabalho procura responder aos seguintes questionamentos:
•

É possível identificar padrões de dor em sinais biomédicos e variáveis culturais
através de cálculos probabilísticos?

•

Uma Rede Bayesiana pode ser utilizada para relacionar os sinais biomédicos e as
variáveis culturais, e, assim, representar uma medida probabilística para dor?

•

É possível mensurar, a partir de sinais biomédicos, a intensidade da dor em
pacientes que não se comunicam?
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•

Qual o nível de intensidade da dor pode ser inferido em serem humanos, a partir da
análise dos sinais biomédicos e variáveis culturais, com o apoio de um sistema
computacional baseado em Redes Bayesianas?

As técnicas atuais mais utilizadas para análise da intensidade da dor são baseadas em
escalas analógicas, em que o paciente indica em um diagrama uma imagem que represente o grau
de seu sofrimento, além de responder a questionamentos específicos feitos pelo profissional de
saúde. As respostas dadas confrontadas com a imagem escolhida, juntamente aos conhecimentos
especialistas sobre a fisiologia da causa da dor, levam o profissional a inferir a possível intensidade
da dor (SCOPEL; ALENCAR; CRUZ, 2007).
Um estudo mais recente sobre a possibilidade de mensurar a dor, incluindo os pacientes
que não se comunicam, baseia-se em um equipamento em que o paciente pressiona de acordo com o
nível de dor que está sentindo. Quanto maior a força empregada, maior a intensidade da dor. O
equipamento foi desenvolvido na Universidade da Beira em Portugal pelo médico Vasco Juzarte
Rolo, porém o próprio inventor diz que não é o equipamento quem mede a dor, e sim o próprio
paciente (ROLO, 2009).
Tanto nas escalas visuais quanto no algígrafo, o paciente pode interferir diretamente na
avaliação, com o objetivo de esconder a real intensidade de dor ou de até mesmo superestimá-la, de
forma consciente ou inconsciente. Essas características conferem subjetividade a essas técnicas, de
forma em que o especialista sempre acabará considerando também sua própria opinião a respeito do
grau de desconforto que o paciente está sentindo.
Dentro desse contexto, percebe-se que se trata de um tema relevante e complexo, mas os
estudos deixam questões em aberto. Em ambos os modelos, o paciente pode influenciar os
resultados de acordo com os fatores psicológicos, indicando uma imagem diferente da que teria a
real representatividade de sua dor ou pressionando a mais ou a menos o equipamento. Pacientes que
não se comunicam não podem ser beneficiados pelo método das escalas analógicas de dor e apenas
os pacientes que têm controle de seus movimentos e que possuem as aptidões cognitivas
preservadas podem se beneficiar do segundo método.

1.1.1 Solução Proposta
A proposta deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema computacional inteligente
utilizando como técnica Redes Bayesianas. A partir da identificação dos sinais biomédicos e outras
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variáveis que são alteradas em momentos de dor, será feita a modelagem de uma rede causal (causa
e efeito) entre as variáveis. Uma Rede Causal é um bom instrumento para validar a modelagem
junto aos especialistas, uma vez que permite uma visualização gráfica do relacionamento entre as
variáveis (PETER, 2004). Baseado nos valores extraídos de exames ou avaliações clínicas de
pessoas em estado de dor, o sistema deverá fazer a inferência da intensidade da dor que a pessoa
está sentindo.
Como hipótese, tem-se as seguintes afirmações:
•

Os sinais biomédicos e variáveis culturais que o corpo altera em estado de dor
podem ser relacionados para a modelagem de uma rede causal.

•

Uma Rede Bayesiana pode ser utilizada para fazer a inferência da intensidade da
dor a partir de cálculos probabilísticos entre as variáveis relacionadas.

1.1.2 Delimitação de Escopo
Para obtenção dos dados e treinamento da rede, a pesquisa foi realizada com funcionários e
alunos da Universidade do Sul de Santa Catarina, bem como pacientes da clínica escola de
fisioterapia da mesma universidade. Fizeram parte da amostra pessoas de diferentes faixas etárias
(adultos e jovens), de ambos os sexos, de diferentes etnias, que não estivessem utilizando nenhuma
medicação analgésica e que estavam em condições normais de comunicação verbal. Os indivíduos
fizeram a imersão do braço em um recipiente com gelo por um período de 30 segundos (ou o tempo
que suportaram a dor). O gelo nos primeiros 30 segundos causa apenas desconforto doloroso, ou
seja, a sensação necessária para a coleta dos dados. A partir deste tempo o gelo inicia um processo
anestésico e terapêutico. A coleta dos dados se deu antes e após a realização do procedimento.
Fizeram parte da amostra 120 pessoas selecionadas através de amostragem acidental,
conforme a disponibilidade, tratando-se assim de uma amostra intencional não probabilística
(BARBETTA, REIS e BORNIA, 2010). As 120 amostras foram separadas controladamente, para
que 80 fizessem parte do treinamento probabilístico da rede e 40 para validação.

1.1.3 Justificativa
Medir a intensidade da dor se faz necessário para o acompanhamento do processo de
recuperação do paciente, para avaliar a gravidade da situação e também para a adequação dos
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procedimentos médicos e medicamentos que devem ser administrados. Sempre com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida da pessoa que está sentindo a dor. Pedroso e Celich (2006) tratam a
dor como sendo o quinto sinal vital afirmando que a queixa da dor deve ser sempre valorizada e
respeitada, devido ao desconforto que manifesta. Os autores concluem em sua pesquisa que, o tema
visto sob essa perspectiva, refletiu na coordenação de enfermagem e direção hospitalar onde a
pesquisa foi realizada, servindo para implantar um programa de avaliação da dor em todas as
unidades da instituição. O resultado deste programa foi o aumento na qualidade dos serviços
prestados pela equipe de enfermagem. Mesmo utilizando técnicas que não expressam com a total
certeza o tamanho da dor, a simples visão voltada para esse aspecto, ou seja, abordar a dor como um
sinal vital, já foi o suficiente para a melhora da qualidade dos serviços prestados.
Com a visível necessidade de medir a real intensidade da dor, a solução apresentada se
torna relevante, pois, de forma geral, os sistemas computacionais inteligentes não estão sujeitos aos
fatores subjetivos que dificultam a medição. Os sistemas inteligentes buscam a proximidade com o
comportamento cerebral humano, utilizando a inteligência para fazer as inferências necessárias, mas
estão livres dos fatores contextuais. Um bom instrumento de avaliação da dor, descrito em Scopel,
Alencar e Cruz (2007), deve ser livre de vieses, ou seja, não estar sujeito aos fatores humanos que
interferem na avaliação. Deve possuir uma escala de razão e fornecer informação imediata, o que
são características dos sistemas de informação. Deve ser possível utilizar em pacientes com dor,
avaliando separadamente as dimensões desta, além de ser útil e confiável tanto para dor
experimental quanto clínica. Um sistema inteligente garante a isenção dos fatores contextuais no
momento da execução, mesmo estando sujeito à subjetividade dos especialistas que irão treiná-lo.
Em relação às métricas existentes atualmente, que utilizam questionários e escalas
analógicas de dor, e mais recentemente equipamentos específicos que necessitam da interação do
paciente, a solução proposta difere-se pelo fato de utilizar sinais biomédicos. Qualquer pessoa com
os sinais vitais preservados poderá ser beneficiada, já que não haverá necessidade de nenhuma outra
forma de comunicação. Mesmo os pacientes que se comunicam podem passar as informações de
forma errada, pois estão sujeitos a fatores psicológicos e emocionais que permeiam a sensibilidade e
desconforto com a dor, enquanto que os sinais biológicos estão livres deste tipo de interferência,
pois ocorrem em áreas distintas do cérebro (IASP, 2007).
A pesquisa se torna viável uma vez que a obtenção dos dados para quantificar as variáveis
envolvidas já é realizada no ambiente hospitalar (MIRANDA, 2009). Para medir os sinais
biomédicos, como temperatura, pressão arterial, batimentos cardíacos, frequência respiratória,
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Miranda (2009) explica que os aparelhos necessários são comuns, como por exemplo, termômetro,
estetoscópio, esfigmomanômetro (aparelho para medir a pressão). Algumas variáveis, como o
choro, sudorese, expressão facial, utilização de sondas ou procedimentos médicos e de enfermagem,
além do desconforto referente à posição corporal podem ser constatados com a observação clínica.
As variáveis que compreendem os fatores culturais da dor podem ser levantadas através de
questionário.
A partir do levantamento das possíveis variáveis utilizadas na pesquisa, a identificação dos
relacionamentos entre elas e a definição das probabilidades qualitativas, podem ser validadas de
forma fácil junto ao especialista, pois as características das redes causais possibilitam essa
avaliação.
No que se refere à tecnologia, o estudo e implementação de Redes Bayesianas em sistemas
inteligentes também já é bastante difundido, principalmente na área médica (LADEIRA, 2000). O
sistema proposto, baseado em Redes Bayesianas para fazer a análise dos sinais biomédicos e a
inferência probabilística, utiliza, então, duas áreas de conhecimentos bem difundidas e utilizadas em
dois contextos independentes, que unidos podem resolver o problema da pesquisa.
A relevância científica desta pesquisa se dá na elaboração de padrões objetivos para a
determinação de métricas de intensidade da dor, através de sistemas computacionais inteligentes. A
partir da elaboração de padrões e a possibilidade de medição através de sinais biomédicos, a
pesquisa poderá ter continuidade tanto na área computacional quanto médica. A área computacional
poderá voltar a atenção para aperfeiçoar as técnicas de leitura e processamento dos sinais
biomédicos, desenvolvendo equipamentos específicos que possam ser utilizados em hospitais,
clínicas, universidades, etc. Já a área da saúde, a partir da possibilidade de inferir com exatidão a
intensidade da dor de um paciente, poderá aperfeiçoar as técnicas de diminuição de dor através da
administração de medicamentos específicos com dosagens ajustadas a cada necessidade e
procedimentos de alívio. Poderá também implantar programas que aumentem a qualidade do
atendimento em pacientes que não se comunicam.
A relevância social é imensurável quando se objetiva indiretamente a diminuição da dor
em pacientes em estado de sofrimento, principalmente para aqueles que não conseguem expressar
este sofrimento. A possibilidade de auxiliar na diminuição do sofrimento de um ser humano,
quando em momentos de dor, permitindo que uma avaliação correta ocorra e que sejam
administrados os procedimentos necessários é também uma das motivações desta pesquisa.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Inferir a intensidade da dor em seres humanos, a partir da análise dos sinais biomédicos e
variáveis culturais, com o apoio de um sistema computacional baseado em Redes Bayesianas.

1.2.2 Objetivos Específicos
1. Verificar a viabilidade da utilização de sinais biomédicos na identificação de padrões
probabilísticos de dor, com a identificação dos padrões extraídos em experimento
controlado.
2. Definir um modelo de rede causal para classificar variáveis biomédicas de dor e
relacioná-las com pesos probabilísticos.
3. Desenvolver uma Rede Bayesiana para a análise da intensidade da dor e analisar o seu
desempenho mediante experimentos práticos para medir a intensidade da dor.

1.3 METODOLOGIA
Nesta seção, apresenta-se uma classificação da metodologia utilizada nesta pesquisa, bem
como os procedimentos metodológicos.

1.3.1 Metodologia da Pesquisa
O método, segundo Garcia (1998, p.44), representa um procedimento racional e
ordenado (forma de pensar), constituído por instrumentos básicos, que implica utilizar a reflexão e a
experimentação para proceder ao longo do caminho (significado etimológico de método) e alcançar
os objetivos preestabelecidos no planejamento da pesquisa (projeto). Nesta pesquisa, foi utilizado o
método hipotético-dedutivo, partindo da hipótese que as variáveis biomédicas e culturais podem ser
relacionadas e modeladas em uma rede causal para inferir a intensidade da dor.
Do ponto de vista da natureza, esta pesquisa se caracteriza como quantitativa semi
experimental, pois como resultado final apresenta uma modelagem de causa e efeito entre variáveis
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biomédicas que se alteram em momentos de dor, bem como o protótipo de um sistema inteligente
que utiliza Redes Bayesianas.
O problema é abordado de forma quantitativa, pois descreve as características das pessoas
que compuseram o estudo e as variáveis que interferem no processo da significância da dor em cada
grupo, considerando sinais biomédicos, etnia, faixa etária, sexo e fatores emocionais que
interferiram na análise dos dados. De acordo com Gil (2002), este tipo de pesquisa considera tudo o
que pode ser quantificável.
Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa é semi experimental, uma vez que
analisa as relações de causa e efeito entre as variáveis envolvidas, antes e depois da ocorrência de
um evento doloroso. O experimento foi realizado com o delineamento de pré e pós-teste com grupo
de controle não equivalente, o que descarta ameaças internas. A coleta criteriosa dos dados em
grupo não equivalentes e a manipulação de variáveis independentes, utilizando métodos para fazer a
equivalência dos indivíduos, é o que caracteriza a pesquisa semi-experimental.

1.3.2 Procedimentos Metodológicos
A partir do levantamento bibliográfico e da descrição da população da pesquisa, foi feito o
experimento com a análise dos dados coletados em ambiente preparado, assim como o
preenchimento da escala de dor para fazer o treinamento do modelo causal proposto. Logo após,
uma nova amostra foi utilizada para validar o sistema computacional desenvolvido, o que
caracteriza também uma pesquisa semi-experimental. Nesta etapa, foram manipuladas as variáveis
em questão, compondo aleatoriamente os indivíduos que fizeram parte do grupo de experimentos.
Os resultados foram analisados com o objetivo de compreender o fenômeno da dor e inferir a
intensidade da mesma. De acordo com Rauen (1999), em trabalhos experimentais o pesquisador
assume a possibilidade da relação entre as variáveis, de forma que uma variável é independente
quando é a causa de um efeito e dependente quando é o efeito de uma causa (RAUEN, 1999, p.74).
Nesta etapa da pesquisa, utilizou-se a observação sistemática.
As fases da pesquisa se resumem nos seguintes passos:
•

Pesquisa Bibliográfica e Revisão Sistematizada de Literatura: levantamento
bibliográfico para conceituar a dor e a tecnologia utilizada no sistema (Redes
Bayesianas). A revisão sistematizada da literatura objetiva verificar quais as
técnicas são utilizadas atualmente para mensurar a intensidade de dor, como
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também constatar quais técnicas utilizam, para isso, procedimentos tecnológicos e
sinais biomédicos.
•

Levantamento das variáveis que compuseram a rede causal: a partir da revisão
bibliográfica e sistematizada da literatura, foi feito o levantamento de quais
variáveis podiam ser utilizadas na rede causal, estabelecendo padrões de
normalidade para essas variáveis e formas de extrair os dados na pesquisa
experimental.

•

Pesquisa Experimental: elaboração de uma rede causal com as variáveis levantadas
e validação com especialistas da área da saúde. Logo após, foi feita a coleta de
dados com a amostra selecionada para definir as probabilidades da rede e para
validar o experimento.

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Este trabalho está organizado em 6 capítulos. O primeiro é o capítulo introdutório, foi
apresentado o contexto no qual a pesquisa está inserida, o problema que se buscou resolver e a
solução adotada. Neste capítulo inicial, ainda foram apresentados os objetivos da pesquisa, a
justificativa e uma descrição sobre a metodologia empregada no decorrer dos trabalhos.
O segundo capítulo do trabalho apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, na qual se
discute as questões relacionadas com os conceitos de dor, desde sua fisiologia até as métricas
utilizadas para avaliar a intensidade. Também são abordados neste capítulo os conceitos de
probabilidades e a técnica de inteligência artificial para modelar probabilidades, conhecidas como
Redes Bayesianas.
O terceiro capítulo apresenta um conjunto de trabalhos que foram considerados similares a
esta pesquisa, os trabalhos foram selecionados a partir da utilização de uma revisão sistemática de
literatura e foram divididos em duas classes: aqueles onde houve alguma forma de avaliação da dor
utilizando sinais biomédicos, sem a preocupação de utilizar recursos computacionais, e os que
utilizaram recursos computacionais de inteligência artificial.
No quarto capítulo, são apresentados detalhes técnicos sobre o software desenvolvido para
a realização desta pesquisa, a modelagem da rede causal com as probabilidades, bem como os dados
coletados nos experimentos.
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Os resultados obtidos nesta pesquisa são apresentados no quinto capítulo. Por fim, no sexto
capítulo, são apresentadas as conclusões do trabalho e uma discussão sobre a validade dos
resultados alcançados além de sugestões para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo são discutidos os principais temas de interesse desta pesquisa, ou seja, os
conceitos e fundamentos sobre a dor, com ênfase nos tipos de dor, na noricepção e nos sinais que o
corpo emite para avisar que algo está errado. Também serão abordadas quais as técnicas utilizadas
para quantificar a intensidade da dor.
Outro assunto abordado neste capítulo são os conceitos tecnológicos aplicados na pesquisa,
ou seja, sistemas probabilísticos com a utilização de Redes Bayesianas.

2.1 DOR
A dor é definida pela IASP (International Association for the Study of Pain) como uma
experiência subjetiva desagradável, sensitiva e emocional, associada com lesão real ou potencial
dos tecidos ou descrita em termos dessa lesão, sendo vivenciada por quase todas as pessoas (IASP,
2007).
A subjetividade da dor se caracteriza pela condição de que cada ser humano relata o
sentimento de desconforto com grau e intensidade diferentes, independente da causa da dor ser a
mesma. A tentativa de inferir o desconforto que a dor está causando a outra pessoa, sem a utilização de
técnicas específicas, sempre irá considerar as experiências pessoais de quem fizer tal avaliação. O
aspecto sensorial da dor está associado ao processo de transmissão do impulso doloroso o qual é
denominado noricepção (VICTOR et al, 2008). Após a ocorrência do estímulo doloroso, o sistema
nervoso envia a informação para o cérebro que se encarrega de re-transmitir as sensações para demais
locais do corpo, incluindo o local de ocorrência do estímulo. Já o aspecto emocional, por sua vez, está
relacionado com as respostas comportamentais à dor. Pereira e Zago (1998) especificam que além dos
fatores fisiológicos, a intensidade da dor que uma pessoa sente também vem carregada de uma série de
fatores emocionais, como por exemplo, o medo da dor, experiências anteriores ou até mesmo medo do
possível tratamento para aquela dor. Todos esses fatores influenciam no grau de desconforto que se
está sentindo.
Apesar de a dor ser uma experiência desagradável, é uma defesa e proteção do organismo, pois
é através dela que se pode perceber um sinal de alerta ou perigo e procurar o tratamento adequado. O
processo de tratamento da dor envolve a avaliação da presença, do tipo, da intensidade, da localização e
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das possíveis causas da dor, e os parâmetros dessa avaliação podem mudar de pessoa para pessoa
(KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).

2.1.1 Fisiologia da Dor
A resposta à dor é reflexiva e provocada por estímulo térmico, mecânico ou químico
(KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). Qualquer tipo de dor é originado apenas por esses três
estímulos, por exemplo, a cefaléia é um estímulo químico, a dor de parto ou corte um estímulo
mecânico, a queimadura na pele um estímulo térmico. Um determinado evento pode passar por mais de
um estímulo, como, por exemplo, em um corte que infecciona. Inicialmente a dor é originada por
estímulo mecânico (o rompimento das células da pele), mas quando surge infecção, reações químicas
passam a ocorrer, de forma que a dor sentida agora (dor latente) passa a ser de origem química.
Após a ocorrência do estímulo da dor, células nervosas especializadas chamadas noriceptores
são estimuladas e transportam o impulso doloroso até a medula espinhal (KAZANOWSKI;
LACCETTI, 2005). De acordo com Kazanowski e Laccetti (2005), os noriceptores estão presentes em
grande quantidade na pele, nos músculos, nos vasos, nas articulações, no tecido conjuntivo e nas
vísceras, de forma que qualquer local do corpo possui os noriceptores. Ao chegar na medula espinhal, o
estímulo doloroso é conduzido até o cérebro que, a partir de então, passará para o estágio de
processamento, levando a percepção consciente da dor. A Figura 1 exibe os estágios fisiológicos da dor
desde o estímulo até a percepção.
Na etapa 1 ocorre o estímulo causado por um ferimento na pele. As fibras nervosas
noriceptoras presentes na pele reagem ao estímulo provocado pelo ferimento, enviando para as fibras
sensoriais que podem ser de três tipos e variam na velocidade da condução (VICTOR et al, 2008).
Na etapa 2 as fibras sensoriais, na Figura 1 representada pela fibra nervosa aferente,
encaminham o estímulo para a medula espinhal,que, por sua vez, na etapa 3, conduzirá este estímulo
até o cérebro.
Até a etapa 3 a dor ainda não foi percebida de forma consciente pelo indivíduo. Ao chegar ao
cérebro, o sistema límbico transmite ao córtex cerebral e somente a partir desse momento que o
indivíduo passará a ter consciência sobre a dor (MONTEIRO, 2009).
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Figura 1: Estágios Fisiológicos da dor
Fonte: Monteiro (2009).

2.1.2 A percepção da dor
A percepção da dor ocorre em dois estágios distintos. O primeiro, denominado nocicepção,
refere-se à transdução do estímulo doloroso ao Sistema Nervoso Central por receptores especializados,
os nociceptores (FURST, 1999). O segundo estágio é referente ao processamento elaborado dessa
informação nociceptiva, levando à percepção consciente da dor (BALDO, 1999).
Teixeira (2001) afirma que qualquer que seja a natureza da dor, dela resulta tanto modificações
físicas quanto psíquicas no organismo. Após a percepção consciente da dor, o cérebro envia estímulos
para todo o organismo, a fim de avisar que algo está errado (MIRANDA, 2009). Miranda (2009)
identificou os seguintes sinais biomédicos1 que são estimulados na presença da dor: Pressão Arterial
Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Frequência Respiratória (taquipnéia) e Frequência Cardíaca.
Rigotti e Ferreira (2005), além dos fatores fisiológicos constatados por Miranda (2009),
elencam também outros sinais emitidos pelo organismo que estão associados a dor: palidez, sudorese e
alteração da tensão muscular. Além dos fatores fisiológicos, Rigotti e Ferreira (2005) também afirmam

1

Sinais biomédicos são eventos expressados fisicamente pelo corpo humano e que podem ser medidos através de
equipamentos específicos.
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que a relação entre a lesão e a dor causada por essa lesão não é exclusiva ou direta, uma vez que na
experiência dolorosa fatores sensitivos, emocionais, cognitivos e socioculturais também devem ser
considerados.
Andrade, Barbosa e Barichelo (2010) em seu estudo utilizam as mesmas variáveis dos estudos
de Miranda (2009) e Rigotti e Ferreira (2005) acrescendo mais duas: náuseas e vômitos. As variáveis
mencionadas possuem padrões de normalidade, que são explicitadas a seguir.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007) em suas diretrizes de hipertensão arterial aponta
padrões de medidas da pressão arterial (PA) satisfatória: A pressão sistólica (que representa a contração
miocardíaca) apresenta-se em valores entre 130-139 mmHg e a pressão distólica (que representa o
relaxamento cardíaco no enchimento de sangue pelo coração) oscila em até 85-89 mmHg
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007). A avaliação dos valores para a frequência
respiratória (FR) também são padronizados nas mesmas diretrizes da Sociedade Brasileira de
Cardiologia (2007), sendo consideradas satisfatórias nos homens quando a quantidade de ventilações no
período de um minuto se mostra na faixa de 14-18 movimentos respiratórios (mrpm). Nas mulheres, a
frequência padrão passa a ser de 16-20 (mrpm).
A temperatura corpórea externa (T) refere-se ao calor produzido pelo organismo para manter o
equilíbrio interno. Os padrões para pessoas adultas em medida axilar variam entre 35,8° e 37,4°. A
frequência Cardíaca (FC), por sua vez, é produzida pelas contrações ventriculares cujo padrão para
pessoas adultas variam entre 60-100 batimentos por minuto (TIMBY, 2007 apud MIRANDA, 2009).
Além das variáveis biomédicas, Pereira e Zago (1998) estudaram os aspectos culturais que
influenciam na dor. As variáveis levantadas pelas autoras consideram que a dor é uma experiência
pessoal que depende da aprendizagem cultural, do significado da situação para o indivíduo e de outros
fatores únicos ao indivíduo. O estudo determinou quatro categorias relacionadas aos aspectos culturais
que influenciam na intensidade da dor: a primeira é o tipo de dor (variável que se refere ao local da dor
e a presença de drenos, sondas, punções, pinos ou outros procedimentos médicos e de enfermagem).
Quanto maior a sensibilidade do local, independente da lesão, o paciente infere uma dor maior, da
mesma forma que a presença de procedimentos médicos e de enfermagem também aumenta a
intensidade relatada.
A segunda categoria determinada por Pereira e Zago (1998) se refere à expectativa do paciente
pela dor. Se há uma preparação para a dor, como por exemplo, procedimentos ou cirurgias agendadas, a
significância pode ter dois resultados: quando esta é esperada e aceita, considerada como normal, a
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intensidade sentida pelo paciente é menor; quando é esperada, mas não aceita, a intensidade é maior.
Quando não há uma preparação para a dor, essa variável não interfere no sentimento da dor.
No mesmo estudo, as autoras abordam a terceira categoria que tange o significado da dor para
o paciente. Quando o significado da dor traz perturbações físicas e psicológicas em que o paciente não
tem perspectivas de cura, ela se tona mais intensa. Por sua vez, quando há o conhecimento de que a dor
é temporária e que logo depois de amenizada tenderá a não se repetir, a intensidade é menor.
A última categoria relacionada por Pereira e Zago (1998) refere-se os comportamentos de
reação à dor. Esta categoria diz respeito ao comportamento do paciente no momento em que sentiu a
dor, dirigidos pelo seu conhecimento cultural ou experiências anteriores. Quando o paciente sabe o que
fazer, como por exemplo, procurar tratamento, ou ainda, se ele tem condições de acessar o tratamento, a
dor é mais bem suportada do que quando ele não sabe ou não pode criar uma estratégia que leve a
supressão da dor. Também, se houve experiência anterior em que o sofrimento em decorrência da dor
foi logo amenizado, a intensidade relatada é menor do que quando a experiência anterior foi traumática.
O paciente também apresenta reações não-verbais de reação a dor: expressão facial, choro e mudança
constante da posição corporal (PEREIRA; ZAGO, 1998).
Os conceitos que envolvem a percepção da dor podem facilmente ser separados em percepção
fisiológica, que são medidos diretamente através dos sinais biomédicos e percepção emocional. Porém,
na experiência da dor, o ser humano não consegue fazer tal separação, uma vez que o que sente é único
e está diretamente ligado ao contexto do momento. Esse aspecto confere a subjetividade do assunto.

2.1.3 Tipos de Dor
Dores e sensações dolorosas podem ser classificadas de formas diferentes de acordo com a
causa e as respostas individuais aos estímulos dolorosos. De modo geral, a dor pode ser classificada
como dor aguda ou crônica (VICTOR et al, 2008). De acordo com Victor et al (2008), uma dor
aguda geralmente caracteriza-se por uma resposta orgânica protetora, quando ocorre uma lesão
iminente ou real dos tecidos e os reflexos comportamentais para controlar essa lesão. Já a dor é
crônica quando passa a repetir-se ou sustentar-se por período prolongado, deixando de apresentar as
vantagens biológicas de preservação e passando a causar sofrimento. A dor crônica pode estar
associada a uma doença ou persistir após a recuperação e, geralmente, não é bem localizada e tende
a ser contínua ou recorrente.
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Independente de ser aguda ou crônica, a dor pode ser classificada através de grupos que
abrangem todos os tipos de sensações dolorosas. A seguir, serão apresentados seis grupos de dor, de
acordo com Kazanowski e Laccetti (2005):

2.1.3.1 Dor Superficial
A dor superficial é a mais comum de todas e é resultante da estimulação dos noriceptores
mais superficiais no tecido cutâneo, como a pele ou as membranas mucosas (KAZANOWSKI;
LACCETTI, 2005). Este tipo de dor pode ser experimentada pelo indivíduo como bastante grave ou
intensa, isso porque existe uma grande quantidade de receptores nervosos nessas áreas.
Os autores explicam que o estímulo para a dor superficial pode ser das três origens:
•

Mecânica: arranhão, abrasão, compreensão (beliscões no tecido).

•

Térmica: incluindo tanto o calor quanto o frio.

•

Química: infecções em lesões mecânicas.

Geralmente a dor superficial possui dois padrões distintos: primeiro a sensação de dor
aguda em virtude do surgimento da lesão (sensação perfurante ou de queimação). O segundo padrão
surge bem depois do evento doloroso, com uma sensação de dor crônica, mais profunda, prolongada
e de difícil alívio (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). A localização exata e o evento gerador
deste tipo de dor podem facilmente ser identificados.

2.1.3.2 Dor Visceral
A dor visceral, apesar da etimologia da palavra, não está associada diretamente às vísceras,
mas sim a partir da estimulação de noriceptores mais profundos, ou seja, os noriceptores presentes
nos órgãos. A origem deste tipo de dor pode ocorrer nas cavidades torácica, abdominal, pélvica ou
craniana (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).
De acordo com Kazanowski e Laccetti (2005), o diagnóstico da dor visceral costuma ser
difícil, já que a manifestação dolorosa é difusa e de localização imprecisa e pode não ser
proveniente do sistema orgânico específico onde ocorreu a lesão. Um exemplo é a dor lombar, que

36

leva o paciente a utilizar métodos de auto-medicação, não procurando por cuidados médicos, mas a
dor lombar pode estar associada a colecistite2.
A dor visceral é descrita como profunda, em cólica ou pressão intensa, caracterizando dor
crônica. Os sintomas podem ser palidez, sudorese, cólicas abdominais e diarréia, ocorrendo
frequentemente o aumento da pressão arterial (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).

2.1.3.2 Dor Somática
A dor somática ou estrutural está com frequência associada a traumatismos, atividades
físicas ou falha postural e é localizada facilmente (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).
Kazanowski e Laccetti (2005) complementam que este tipo de dor pode originar-se nos músculos,
articulações, ligamentos ósseos, tendões ou fáscia3.
Frequentemente, a dor somática apresenta-se como dor aguda e intensa e, em alguns casos,
imprecisa, podendo ser constante ou intermitente. O estímulo da dor somática pode ser, por
exemplo, lesões traumáticas como lacerações, pressão ou esmagamento. Tumor, edema, congestão
venosa, inflamação nas articulações e de forma geral distúrbios com características degenerativas
são alguns exemplos de dor somática (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).

2.1.3.2 Dor como resultado da carência ou excesso metabólico
De acordo com Kazanowski e Laccetti (2005), a dor relacionada a distúrbios metabólicos é
proveniente de uma série de doenças específicas que aceleram ou diminuem o metabolismo. Esses
distúrbios podem causar o acúmulo de toxinas em tecidos, comprometimento vascular, aneurismas
ou ainda pressão e compressão de outros órgãos em virtude dos aneurismas e edemas sintomáticos
dessas doenças. Esse tipo de dor costuma ser profunda, intensa, em queimação constante ou
intermitente e, de modo geral é bem localizada.
Como exemplo de doenças que geram o estímulo doloroso para este tipo de dor, pode-se
relacionar: aterosclerose, trombose, aneurismas cerebrais, arteriopatia, etc. Essas doenças, nos

2
3

Inflamação grave da vesícula biliar sendo considerada uma emergência médica.
Camadas que envolvem os músculos e órgãos que dão unidade a estrutura corporal.
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momentos de crises de dor, costumam alterar significativamente a frequência respiratória e a
pressão arterial (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).

2.1.3.2 Dor Neuropática
A dor neuropática, segundo a IASP (2007), é definida como uma dor causada ou iniciada
por uma lesão primária ou por disfunção do Sistema Nervoso Central (SNC) ou Periférico (SNP).
Esta desordem pode ser provocada por compressão, transecção, infiltração, isquemia, injúria
metabólica de corpos celulares de neurônios ou uma combinação desses fatores.
De acordo com Kazanowski e Laccetti (2005), as sensações descritas neste tipo de dor
variam de muito leve a muito intensa e frequentemente são descritas como uma queimação ou
cauterização. Tem localização pouco definida e é contínua, acompanhada de sensações de calor ou
frio, formigamento, dormência ou paralisia. Frequentemente a dor neuropática transforma-se em um
sintoma crônico que pode ser gravemente debilitante (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).

2.1.3.2 Dor Fantasma
A dor fantasma é um tipo específico de dor neuropática. Teve uma nova classificação, pois
apesar de se caracterizar com os mesmos padrões de sensação, ocorre somente após amputações e é
justamente percebida na parte do corpo que foi amputada. Este tipo de dor, apesar de ser sentida em
um local que não existe mais, não é imaginação do paciente, uma vez que tem origem nas fibras
nervosas do coto4 (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).
De acordo com Kazanowski e Laccetti (2005), as sensações variam amplamente, mas com
frequência se faz acompanhar com as mesmas sensações da dor neuropática, e, em alguns casos, o
paciente relata sensações que levam a crer que o membro amputado está em posição desconfortável
causando cãibras. Na dor fantasma, os fatores emocionais influenciam muito mais na intensidade da
dor do que os fatores fisiológicos, pois o medo, a ansiedade, a incompreensão, relutância ou
negação dificultam o alívio da dor.

4

O coto constitui a base do membro que foi amputado e é a estrutura anatômica mantida com a finalidade da colocação
de próteses.
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2.1.4

Avaliação da Dor

A avaliação completa da dor é necessária para que sejam identificadas as intervenções
apropriadas para cada indivíduo, sem que sejam aplicadas medidas desnecessárias, em excesso e nem
insuficientes.
De acordo com Kazanowski e Laccetti (2005), a avaliação da dor consiste na coleta de
dados subjetivos e objetivos, identificando o tipo, a gravidade (intensidade), o surgimento, a
localização e a história pregressa da dor. Nesta seção, será dado o enfoque para as técnicas
existentes para mensurar a intensidade da dor.
A técnica mais difundida para avaliar a intensidade da dor é o uso de escalas analógicas de dor
(KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; SCOPEL; ALENCAR; CRUZ, 2007; CARVALHO; KOWACS,
2006). Existem diversas escalas para essa função, utilizando desde figuras geométricas, números, faces,
até desenhos animados e figuras específicas para cada faixa-etária, com a finalidade de que o paciente
identifique sua dor com mais precisão.
Nesta técnica o paciente indica em um diagrama uma imagem, número ou palavra que
represente o grau de seu sofrimento, além de responder a questionamentos específicos feitos pelo
profissional de saúde. As respostas dadas às perguntas feitas pelos especialistas confrontadas com a
escolha na escala de dor, juntamente aos conhecimentos especialistas sobre a fisiologia da causa e o
tipo da dor, levam o profissional a inferir a possível intensidade da dor (SCOPEL; ALENCAR;
CRUZ, 2007). A Figura 2 exemplifica seis tipos de escalas de dor: escala numérica, escala de
descritores verbais, escala visual analógica, escala de copos, escala de faces de adulto e escala de
faces Wong Baker.
A Escala Visual Analógica (EVA) é a indicada para a avaliação em adultos
(KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). Essa escala consiste em uma linha não numerada com
qualificadores nas extremidades, como por exemplo, a EVA indicada na Figura 2 possui os
indicadores “sem dor” e “dor insuportável” nas duas extremidades. O fato de não possuir
numeração, permite que o paciente não se prenda em valores e quantifique sua dor na linha,
indicando a extremidade que mais representa seu desconforto.
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Figura 2: Escalas visuais analógicas de dor
Fonte: Carvalho e Kowacs (2006).
Já a escala numérica utiliza números de 0 a 10 em intervalos regulares em uma escala
também linear. A recomendação de padrão das escalas lineares e numéricas é que o intervalo entre
os números seja de 10 cm, porque as escalas padronizadas permitem uma melhor comunicação da
dor (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).
A escala de descritores verbais é uma alternativa em que palavras ficam dispostas em
ordem de intensidade. Na Figura 2, as palavras utilizadas foram: sem dor, dor leve, dor moderada,
dor intensa e dor insuportável. Esse tipo de escala ajuda o paciente a classificar sua dor de acordo
com a sua percepção e o avaliador deve ler em voz alta cada classificação da escala.
Outros tipos de escalas foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar a identificação de
acordo com a faixa-etária, condição física e psíquica do paciente. Tanto a escala de copos quanto à
escala de faces de adulto, exibidas na Figura 2, são variações das escalas lineares que podem ser
utilizadas em pacientes adultos que estão impossibilitados de ler ou identificar números.
A Escala de Faces de Wong Baker foi desenvolvida com o objetivo de ser utilizada em
crianças de 5 a 12 anos de idade, utilizando faces com diferentes fisionomias. A primeira figura é
muito sorridente e as expressões vão se transformando, mostrando graus crescentes de tristeza até
chegar a última que é muito triste. Diante da escala, a criança escolhe a face que julga mais parecida
com a sua própria em situação de dor. (CARVALHO ; KOWACS, 2006). Este tipo de escala pode
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ser adaptada, substituindo as faces desenhadas por personagens conhecidos das crianças, como por
exemplo, a Mônica ou o Cebolinha5.
A avaliação da dor através da utilização das escalas visuais sempre é acompanhada por
uma anamnese, que visa identificar os sintomas que acompanham a dor, como por exemplo, os
sinais biomédicos que se alteram em decorrência da mesma, bem como a localização específica e a
natureza da dor.
Em um estudo comparativo entre as escalas visuais, Cavassin et al (2003) compararam a
eficiência da escala visual analógica, escala numérica e escala de descritores verbais em pacientes
submetidos a cirurgias periodontais. Os autores encontraram correlação positiva entre as três escalas
avaliadas, e indicam a escala visual analógica como a mais eficaz para reproduzir as sensações
sentidas pelos pacientes. Apesar do caráter subjetivo da dor, o fato da correlação estatisticamente
significativa entre as escalas torna a metodologia adequada para a avaliação da dor pós-operatória
em odontologia, desde que o paciente esteja em condições de preencher os requisitos das escalas.
Além das escalas visuais, outros equipamentos foram desenvolvidos com o objetivo de
mensurar a intensidade da dor. Um exemplo é o algígrafo, que se baseia em um equipamento em
que o paciente pressiona de acordo com o nível de dor que está sentindo. Quanto maior a força
empregada, maior a intensidade da dor. O algígrafo de Rolo (2009), possui uma manopla que é a
interface que o usuário tem acesso. A manopla é conectada a um conversor que digitaliza a pressão
feita na manopla e o conversor, por sua vez, está interconectado a um computador que faz a
inferência de acordo com os sinais recebidos. Conforme a intensidade da pressão que o paciente
fornece ao equipamento, uma imagem representativa da intensidade da dor, de acordo com as
escalas analógicas, é exibida na tela. A Figura 3 exibe a interface do algígrafo e a Figura 4 a escala
de faces Wong Baker sendo exibida no monitor.

5

Personagens das histórias em quadrinhos do brasileiro Maurício de Souza.
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Figura 3: Interface do Algígrafo.
Fonte: Rolo (2009).

Figura 4: Exibição da escala de faces de Wong Baker no Algígrafo.
Fonte: Rolo (2009).
Tanto nas escalas visuais quanto no algígrafo, o paciente pode interferir diretamente na
avaliação, com o objetivo de esconder a real intensidade de dor ou de até mesmo superestimá-la, de
forma consciente ou inconsciente. Essas características conferem subjetividade a essas técnicas, de
forma em que o especialista sempre acabará considerando também sua própria opinião a respeito do
grau de desconforto que o paciente está sentindo. Scopel, Alencar e Cruz (2007) afirmam que
atualmente não existem técnicas totalmente eficazes para inferir com certeza a intensidade de dor que
outra pessoa está sentindo. Os autores complementam, ainda, que uma boa técnica para medir a
intensidade de dor deve ser livre de vieses, ou seja, não estar sujeito aos fatores humanos que
interferem na avaliação.
Além dessas duas técnicas, Bartilotti, Scopel e Cruz (2006) sintetizaram outras técnicas
utilizadas no Brasil para avaliar a dor no âmbito emocional, que estão relacionadas a seguir:
•

Anamnese neuropsicológica: consiste em uma entrevista semiestruturada para a
compreensão da vida do sujeito, singularidades, subjetividades e peculiaridades. Esta
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entrevista não apresenta características de padronização e é conduzida de modo não
sistematizado.
•

Inventário de sintomas (SCL-90-R): visa identificar padrões de sintomas
psicológicos. É composto de 90 frases afirmativas distribuídas em dimensões clínicas
e índices globais. As 90 afirmativas referem-se aos últimos 7 dias e o nível de
mensuração é ordinal (0 = nunca, 1 = um pouco, 2 = moderadamente, 3 =
frequentemente, 4 = extremamente). O tempo de administração deste instrumento é de
aproximadamente 20 minutos.

•

Inventário de aspectos psicológicos em portadores de dor crônica relacionada ao
trabalho (IAP-T): esse instrumento possui 103 itens avaliativos e possui o objetivo de
investigar aspectos psicológicos associados às síndromes dolorosas crônicas
relacionadas ao trabalho.

•

Pain Patient Profile (P-3): é um instrumento multidimensional desenvolvido para
pacientes com dor com idade superior a 17 anos, que visa identificar estresse associado
a dor, graus de estresse e a influência dos aspectos psicológicos da dor.

•

Multidimensional Pain Inventory (MPI): Trata-se de um inventário que compreende
informações sobre as condições físicas, psicossociais e comportamentais de pacientes
com dor crônica.

•

McGill Pain Questionary (MPQ): é uma escala multidimensional que avalia a
experiência dolorosa nas dimensões sensorial, afetiva e avaliativa da dor.

•

Escala Fatorial de Neuroticismo: instrumento que avalia traços de personalidade e o
nível crônico de ajustamento e instabilidade emocional. Representa as diferenças
individuais que ocorrem quando as pessoas experienciam padrões emocionais
associados a um desconforto.

•

Psicodiagnóstico de Rorschach: instrumento clínico para diagnóstico de transtorno de
personalidade. Possui indicadores percentuais associados às principais características
da dor, vistas sobre o prisma do paciente.

Com base nos estudos descritos nessa seção, a partir do momento em que ocorre o evento
gerador da dor, todo o corpo emite sinais para indicar que existe um desconforto doloroso. As técnicas
mencionadas para medir a intensidade da dor desconsideram estes sinais, utilizando apenas a percepção
cognitiva do paciente acerca de sua própria dor, além do feeling do especialista. Porém a intensidade da
dor pode ser inferida através da análise de sinais biomédicos, com a definição de padrões e cálculos
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probabilísticos, a partir da certeza de um evento. A compreensão de fatores culturais em que está
inserido o paciente que está sentindo a dor também é um ponto fundamental neste tipo de avaliação,
uma vez que a percepção da dor é única a cada indivíduo.
A próxima seção abordará os conceitos de probabilidades e as tecnologias que podem ser
utilizadas para modelar computacionalmente esse conceito, visto sobre a visão da inteligência
aplicada.

2.2 PROBABILIDADES
A Inteligência Artificial (IA) tem como premissa em fazer com que os computadores
realizem tarefas em que, no momento, os seres humanos realizam de forma melhor (HAYKIN,
2001). O desejo humano de reproduzir inteligência em máquinas é constituído por um conjunto de
técnicas de programação que imitam as formas inteligentes de resolução dos problemas utilizados
pelo homem (TAFNER; XERES; RODRIGUES FILHO, 1995).
Russel e Norving (2004) dividiram as definições de IA em quatro grupos: o grupo de
sistemas que pensam como os seres humanos; sistemas que pensam racionalmente; sistemas que
atuam como seres humanos e sistemas que atuam racionalmente. A analogia entre ser racional e ser
humano é dado pelo fato de que o ser humano é suscetível a erros, enquanto um sistema racional
está livre dos vieses da imperfeição do homem. Para o grupo de sistemas que atuam racionalmente,
duas abordagens principais podem ser destacadas: Raciocínio Lógico Dedutivo e Raciocínio
Probabilístico. O Raciocínio Lógico Dedutivo retira as conclusões a partir de uma base de
conhecimentos prévios a respeito do problema. Apesar de ser uma abordagem interessante, pode
não ser útil quando não se tem o conhecimento prévio de todo o escopo do problema, de forma em
que nesses casos o Raciocínio Probabilístico é a melhor opção (MARQUES; DUTRA, 2000).
O ser humano utiliza o raciocínio probabilístico porque é capaz de resolver problemas e
tomar decisões em ambientes em que a informação é parcial ou aproximada, ou seja, informação
incompleta ou inexata. A tentativa de emular essa capacidade em sistemas inteligentes utiliza o que
se define como IA simbólica (FLORES et al, 2001). Flores et al (2001) discorrem sobre como o
raciocínio probabilístico, utilizado pelos seres humanos, pode ser modelado em um sistema
computacional a partir da aplicação do teorema de Bayes, que aborda justamente o raciocínio
baseado na realização de inferências probabilísticas. Dadas todas as evidências acerca de um
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evento, uma probabilidade condicional pode ser vista como uma medida de certeza no evento após
o relacionamento das variáveis envolvidas.
Essa modelagem permite fazer quatro tipos de inferência: diagnóstico (de efeito para
causa); prognóstico (de causas para efeito); intercausal (entre causas de um efeito comum) e mista
(combina duas ou mais das anteriores) (MILHO; FRED, 2002).
A partir do teorema de Bayes, surgiram os modelos baseados em representações gráficas
de dependências probabilísticas. Tais modelos são conhecidos como redes probabilísticas, isto é,
modelos baseados em representações gráficas das dependências probabilísticas do domínio da
aplicação. Flores et al (2001)

apresentam algumas facilidades propiciadas pelas redes

probabilísticas na modelagem da incerteza: permitem apresentar e manipular a incerteza com base
em princípios matemáticos fundamentados, modelam o conhecimento do especialista do domínio de
uma forma intuitiva e é o único formalismo que permite realizar qualquer um dos quatro tipos de
inferências probabilísticas, ou seja, causal, diagnóstico, intercausal ou mista. As Redes Bayesianas
são redes probabilísticas.

2.2.1 Raciocínio Probabilístico
O cálculo da probabilidade foi inventado no século XVII por Fermat (1601-1655) e Pascal
(1623-1662) em estudos de jogos de azar, mais especificamente para apostas em jogos compostos
por moedas e dados (KORB; NICHOLSON, 2004). Não levou muito tempo para que o estudo das
técnicas probabilísticas fosse aprimorado por Tomas Bayes (1702-1761) para ser utilizado na
modelagem da incerteza e, assim, estar presente em diversos procedimentos das ciências exatas
(SOUZA; LOUSADA NETO, 2010).
Costa Neto e Cymbalista (2006) definem probabilidade como o número que mede a maior
ou menor possibilidade de ocorrência de diversos eventos e que deve ser alcançado
matematicamente. Uma forma objetiva de atribuir a probabilidade a um evento F é dada por (1):

=

#
#Ω

(1)

Onde # é o número de resultados favoráveis ao evento F e #Ω é o número de resultados

totais, ou seja, o número de resultados no espaço amostral Ω. (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010).
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Em linguagem natural, a equação pode ser lida da seguinte forma: “A probabilidade da ocorrência
de um evento F em um determinado espaço Ω, é a divisão da quantidade de F pela quantidade
total”.
Por exemplo, uma sala de aula no curso de moda tem um total de 30 alunos. Desses 30,
apenas 2 alunos são do sexo masculino. Qual a quantidade provável de alunos do sexo masculino na
próxima turma que conterá 60 alunos?

=

2
= 0.0666
30

(2)

Uma vez que a probabilidade é de 6.66 %, para uma turma com 60 alunos, tem-se a
estimativa de ter 4 alunos do sexo masculino.
Para calcular a mesma probabilidade referente aos alunos do sexo feminino, o cálculo é
realizado, considerando agora o universo de 28 alunos:

=

28
= 0.9333
30

(3)

Com a probabilidade em 93%, para uma turma com 60 alunos a estimativa é de que 56
alunos sejam do sexo feminino. A

+

= 1 uma vez que a união dos dois

eventos corresponde a todo o espaço amostral.
Os valores obtidos são estimativas da probabilidade e a qualidade desta estimativa depende
do tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, mais a estimativa se aproxima do valor verdadeiro
(KORB; NICHOLSON, 2004).
Magalhães (2006) utiliza um exemplo real para exemplificar propriedades de
relacionamento entre variáveis que são utilizados nos cálculos probabilísticos. A Tabela 1 exibe a
coleta de informações dos atendimentos de um posto de saúde quanto à ocorrência de três doenças.
Os dados referentes ao último ano indicam 650 atendimentos de crianças com até dois anos para as
doenças atendidas e o número de consultas realizadas até a cura ou o encaminhamento para outro
órgão de saúde.

46

Tabela 1. Doenças e números de atendimentos
Doença \ N° de consultas

1

2

3

4

Bronquite

35

53

52

46

Diarréia

84

72

42

20

Otite

120

85

32

9

Fonte: Magalhães (2006, p.24).
Para calcular a probabilidade com o relacionamento entre duas ou mais variáveis, adota-se
a frequência relativa das ocorrências (MAGALHÃES, 2006):

,
,

Onde

,
650

=
,

é a frequência do par

(4)

e a constante 650 representa o tamanho do

espaço amostral.
Magalhães (2006) exemplifica as propriedades de relacionamento probabilístico com a
definição dos seguintes eventos, considerando Bronquite = b, Diarréia = d e Otite = o:

A: a criança que só recebe uma consulta
=

,1 ,

,1 ,

,1

=

35 + 84 + 120
= 0,37
650

(5)

B: a criança que é atendida por bronquite
# =

,1 ,

,2 ,

,3 ,

,4

=

35 + 53 + 52 + 46
= 0,29
650

(6)

C: a criança que é atendida por alguma doença, exceto diarréia em até 3 consultas
=

,1 ,

,2 ,

,3 ,

,1 ,

,2 ,

,3

=

35 + 53 + 52 + 120 + 85 + 32
= 0,58
650

(7)

D: a criança é atendida com otite em 2 ou mais consultas
$ =

,2 ,

,3 ,

,4

=

85 + 32 + 9
= 0,19
650

(8)
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Com base nos relacionamentos de frequência relativa das ocorrências, pode-se determinar
dois tipos de conjunto de eventos.
Quando o cálculo da probabilidade relaciona duas variáveis com o operador lógico AND,
como por exemplo, as crianças que foram atendidas com bronquite E em uma única consulta, temse o evento de interseção (# ∩ 1). Quando o operador lógico é OR, como por exemplo, as crianças
que foram atendidas com bronquite OU as que foram atendidas em uma única consulta, são eventos
de união (# ∪ 1) (MAGALHÃES, 2006). A probabilidade do evento de união é o seguinte:
#∪1 =

# +

1 −

#∩1 =

186 239
35
390
+
−
=
= 0,6
650 650 650
650

(9)

2.2.2 Probabilidade Condicional
Quando se tem o conhecimento que um determinado evento (A) já ocorreu e deseja-se
calcular a probabilidade de ocorrência de outro evento (B) que se tem interesse, possivelmente
relacionado ao evento anterior (A), utiliza-se a probabilidade condicional. De acordo com Souza e
Lousada Neto (2010), a notação utilizada para representar a probabilidade condicional é a seguinte:

|

=

∩

(10)

A Figura 5 mostra graficamente o espaço e as ocorrências dos eventos, apresentando a
intersecção probabilística.

Figura 5: Intersecção da probabilidade condicional
Fonte: Korb e Nicholson (2004).
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Considerando um exemplo que utiliza a mesma tabela de Magalhães (2006) (Tabela 1),
assumindo qual a probabilidade de uma criança escolhida ao acaso da população de ter sido
atendida apenas uma vez dado que ela foi atendida com bronquite?

1|

1 ∩

=

=

35/650
35
=
= 0,188
186/650
186

(11)

2.2.3 Independência Probabilística
Dois eventos são independentes entre si, se o conhecimento sobre a ocorrência de um deles
não traz qualquer informação sobre a probabilidade de o outro ocorrer, ou seja, a ocorrência de um
não depende da ocorrência do outro (COSTA NETO; CYMBALISTA, 2006). O eventos E e F são
independentes quando existe a relação:

|

=

*

|

=

(12)

A probabilidade de que um evento E ocorra, dado que o evento F já tenha ocorrido, é
exatamente a mesma probabilidade que o evento E ocorra independente de outro evento, diz-se que
E e F possuem independência probabilística. Assim, como a probabilidade condicional, a
dependência probabilística é uma das propriedades fundamentais utilizadas na teoria das Redes
Bayesianas (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010).

2.2.4

Teorema de Bayes

A origem da filosofia bayesiana consiste na interpretação do teorema de Bayes (KORB;
NICHOLSON, 2004). Souza e Lousada Neto (2010) classificam o teorema de Bayes como a
junção do teorema da probabilidade condicional e da fórmula da probabilidade total, e pode ser
escrito pela seguinte fórmula matemática:
+ ,- . ∝

+ ,.

|

,

(13)

Onde + , - . é a probabilidade a posteriori, ou seja, a probabilidade posterior ao evento

F, ∝ o indicador de proporcionalidade, + , . a probabilidade a priori e

|

,

a verossimilhança.
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Em outras palavras, pode-se dizer que a probabilidade a posteriori é proporcional à probabilidade a
priori multiplicada pela verossimilhança (KORB; NICHOLSON, 2004).
Uma analogia aos exames solicitados nos diagnósticos médicos para confirmar ou não uma
doença, pode ser feita através da seguinte comparação: o que o especialista pensa antes da
realização do exame é a probabilidade a priori, as informações dos exames são a razão de
verossimilhança, o que o especialista pensa depois é a probabilidade a posteriori.
Marques e Dutra (2000) afirmam que para a aplicação da regra de Bayes, é necessário uma
probabilidade condicional e duas incondicionais. Os autores utilizam um caso médico para
exemplificar o teorema: “Um médico sabe que a meningite causa torcicolo em 50% dos casos.
Porém o médico também conhece algumas probabilidades incondicionais que dizem que um caso
de meningite atinge 1/50000 pessoas, e a probabilidade de alguém ter torcicolo é de 1/20. Deseja-se
calcular, utilizando o teorema de Bayes, qual a probabilidade de um paciente que esteja com
torcicolo ter meningite”6.
Considerando T como a probabilidade incondicional de um paciente ter torcicolo, tem-se
que

0 = 1/20. Considerando M como a probabilidade incondicional de um paciente ter

= 1/50000. A probabilidade condicional de que um paciente que

meningite tem-se que

0|

tenha meningite apresente torcicolo se dá por

= 0.5 (50% dos casos).

Aplicando o teorema de Bayes:

|0 =

0|

0

=

0.5 1/50000
= 0.0002
1/20

(14)

Ou seja, a probabilidade de que um paciente com torcicolo tenha meningite é de apenas
1/5000 pacientes. O fato de a probabilidade incondicional de ter torcicolo ser maior do que a de ter
meningite, a probabilidade de ter meningite continua pequena, mesmo tendo o torcicolo uma alta
probabilidade nos casos de meningite (MARQUES; DUTRA, 2000).
A teoria desenvolvida por Bayes pode hoje ser aplicada as mais diversas áreas do
conhecimento, inclusive na vida cotidiana. Na pesquisa clínica, o Teorema de Bayes pode ser usado

6

Exemplo extraído de Jensen (2001)
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para determinar valores preditivos, sensibilidade, especificidade e prevalência de doença(KORB;
NICHOLSON, 2004).

2.2.5

Raciocínio sob a Incerteza

Quando um agente conhece todos os fatos acerca de um determinado problema, uma
aproximação lógica permite estabelecer planos cujo sucesso na resolução do problema é garantido,
porém nem sempre se tem acesso a todos os fatos de um problema, sendo o agente obrigado a atuar
com incerteza ou imprecisão.
Marques e Dutra (2000) estabelecem que os principais fatores causadores de imperfeições
que podem existir em uma informação, deixando-a incompleta, são a impossibilidade e ignorância
teórica. A impossibilidade ocorre quando a informação está incompleta, ou seja, não foram
inseridos todos antecedentes ou consequentes que configurem a base do conhecimento e a
ignorância teórica é quando não se possui o conhecimento completo, ou seja, de todo domínio do
problema.
A Tabela 2 exemplifica aspectos que podem causar incerteza na informação:
Tabela 2. Tipos de informação
Tipo de informação

Que horas o ônibus passa por aqui?

Perfeita

O ônibus passa às 8h15 min.

Imprecisa

O ônibus passa entre 8h e 9h.

Incerta

Eu acho que o ônibus passa às 8h.

Vaga

O ônibus passa lá pelas 8h.

Probabilista

É provável que o ônibus passe às 8h.

Possibilista

É possível que o ônibus passe às 8h.

Inconsistente

Fulano disse que o ônibus passa às 8h, mas Beltrano disse que passa às 10h.

Incompleta

Eu não sei que horas o ônibus passa, mas geralmente os ônibus passam aqui às 8h.

Ignorância

Não faço a menor idéia do horário do ônibus.

Analisando a Tabela 2, pode-se concluir que de posse da informação perfeita, a lógica pode
ser utilizada para resolver o problema, porém a informação real é geralmente imprecisa, incompleta
e, lidar com a falta de informação, significa lidar com incertezas (MARQUES; DUTRA, 2000). A
solução nesses casos não pode ser resolvida com a aproximação lógica, necessitando relacionar as
variáveis para estabelecer probabilidades. A principal vantagem do raciocínio probabilístico sobre
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raciocínio lógico é o fato de que agentes podem tomar decisões racionais, mesmo quando não existe
informação suficiente para se provar que uma ação funcionará (RUSSEL; NORVIG, 2004).
Jensen (2001) define que em um ambiente no qual seja necessário manipular a incerteza,
são necessários conectivos que manipulem níveis de certeza, não sendo possível utilizar apenas
valores booleanos. Por exemplo, “Eu tenho probabilidade 0.8 de fazer um bom trabalho de IA” ou
“A probabilidade de um trabalho de IA ser bom é 0.5” ou “A probabilidade de um bom trabalho de
IA tirar A é 0.9”. Com isto, uma possível questão seria: “Quais são as minhas chances de tirar A?”.
Para responder a questão, é necessário estabelecer uma regra combinando as três
probabilidades. Em outras palavras, é necessária uma função que retorne um valor dadas as
probabilidades, 0.8, 0.5 e 0.9. Comparativamente, pode-se dizer que lógica probabilística estende a
lógica proposicional, isto é, probabilidade 1 representa verdadeiro e probabilidade 0 representa
falso.
Jensen (2001) ainda utiliza um exemplo para caracterizar a modelagem da incerteza com
grafos, que representem as relações causais entre os eventos. O exemplo é o seguinte: “Pela manhã
meu carro não irá funcionar. Eu posso ouvir a ignição, mas nada acontece. Podem existir várias
razões para o problema. Se o rádio funciona, então a bateria está boa. A causa mais provável é que a
gasolina tenha sido roubada durante a noite ou que a mangueira esteja entupida. Também pode ser
que seja o carburador sujo, um vazamento na ignição ou algo mais sério. Para descobrir, primeiro
eu verifico o medidor de gasolina. Ele indica ½ tanque, então eu decido limpar a mangueira da
gasolina”7.
Os seguintes eventos podem representar o problema descrito:
O carro tem gasolina? {sim ou não}
A mangueira está limpa? {sim ou não}
Qual a indicação do medidor de combustível? {cheio, ½ tanque ou vazio}
O carro está funcionando? {sim ou não}
Os eventos são agrupados em variáveis que podem assumir os estados, e que a relação de
causa e efeito entre as variáveis podem também ser estabelecidas, por exemplo, o estado da variável
“gasolina” e o estado da variável “mangueira” interferem diretamente no estado da variável

7

Exemplo extraído de Jensen (2001)
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“funcionando”. Assim como o estado da variável “Gasolina” interfere no estado da variável
“medidor”. A Figura 6 representa a modelagem do problema através de um grafo.

Figura 6: Rede de casualidade
Fonte: Marques e Dutra (2000) .
As direções do impacto das variáveis estão representadas na Figura 6 através das setas, em
que a maior certeza da ocorrência de uma causa é movida na direção positiva. De posse da certeza
de que a mangueira do carro está entupida (probabilidade 1) a certeza do não funcionamento do
carro aumenta, porém, no exemplo de Marques e Dutra (2000) a situação é oposta. Sabe-se que o
carro não funciona e deseja-se saber a causa. Lendo a informação de que o medidor está em meio
tanque, diminui a certeza de que o estado da variável gasolina seja a fonte do problema, guinado
assim a aresta na direção negativa. Diminuindo a certeza da variável gasolina, aumenta-se a certeza
da variável Mangueira limpa, nesse instante pode-se concluir que: “O problema não parece ser na
gasolina, muito provável que a mangueira esteja suja”.
Para fazer estas escolhas, um agente deve inicialmente possuir preferências entre possíveis
efeitos das ações a serem tomadas. Preferências são representadas por utilidades (utility – indicação
do nível de utilidade que possui um estado) combinadas com probabilidades, resultando na
chamada: teoria de decisão (MARQUES; DUTRA, 2000).
Marques e Dutra (2000) afirmam que a teoria da decisão se baseia no fato de que um
agente é racional SE e somente SE ele escolhe a ação que permite a maior expectativa de utilidade,
ponderada pelos efeitos das probabilidades, de forma que a teoria da decisão é a teoria da
probabilidade somada a teoria da utilidade.
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2.2.6

Redes Bayesianas

Segundo Russell e Norvig (2004),

Redes Bayesianas (RB) são grafos acíclicos e

8

orientados (DAG) , que representam as dependências entre variáveis representadas por nós e que
compõem o universo de um determinado problema. A essas variáveis, é possível atribuir valores
conforme o grau de relevância em um modelo probabilístico.
Matematicamente uma RB, também conhecida como rede causal, representa de forma
compacta o relacionamento de probabilidades do universo do problema. Já do ponto de vista do
especialista, uma RB constitui um modelo gráfico para representar as relações de casualidade entre
as variáveis. De acordo com Marques e Dutra (2000), uma RB consiste no seguinte:
•

Um conjunto de variáveis e um conjunto de arcos ligando as variáveis.

•

Cada variável possui um conjunto finito e limitado de estados mutuamente exclusivos.

•

As variáveis e arcos formam um grafo orientado e acíclico.

•

Para cada variável A que possui como pais B1, ..., Bn, existe uma tabela P(A| B1, ..., Bn)
de probabilidade condicional.

Para exemplificar a modelagem de uma rede bayesiana, será utilizado o seguinte exemplo:
“Você possui um novo alarme contra ladrões em casa. Este alarme é muito confiável na detecção de
ladrões, entretanto, ele também pode disparar caso ocorra um terremoto. Você tem dois vizinhos,
João e Maria, os quais prometeram telefonar-lhe no trabalho caso o alarme dispare. João sempre
liga quando ouve o alarme, entretanto, algumas vezes confunde o alarme com o telefone e também
liga nestes casos. Maria, por outro lado, gosta de ouvir música alta e às vezes não escuta o alarme”9.
As cinco etapas para a modelagem de uma Rede Bayesiana foram definidas por Peter
(2004), cada uma das etapas será exemplificada utilizando o exemplo de Russel e Norvig (2004).

1 – Seleção de variáveis relevantes e estados das variáveis
Faz-se necessário fazer um levantamento de todas as possíveis variáveis que fazem parte
do problema. Para isso, costuma-se realizar entrevistas com o especialista na área do processo.

8

Um grafo acíclico orientado (DAG) é quando possui indicações dos possíveis caminhos e as indicações não possuem
retorno (PEREIRA, 2009).
9
Exemplo extraído de Russel e Norvig (2004)
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No exemplo, as variáveis envolvidas são o Ladrão e o Terremoto (ambos podem disparar
o alarme), o próprio alarme e os telefonemas de João e Maria.

2 – Identificação do relacionamento entre as variáveis
Após a identificação das variáveis, é necessário verificar como as mesmas se relacionam,
ou seja, definir a causa e efeito que levam uma variável a interferir na outra. Essas casualidades
também estão relacionadas ao conhecimento do especialista sobre o acontecimento de determinados
eventos.
No exemplo, o ladrão e o terremoto interferem diretamente no alarme, sendo a causa do
disparo. Consequentemente, o alarme irá ser a causa da ligação de Maria, de João ou de ambos. A
Figura 7 exibe graficamente a Rede Bayesiana do domínio do problema.

Figura 7: Rede Bayesiana do domínio do problema (exemplo alarme)
Fonte: Russel e Norvig (2004).
A rede não possui nós (variáveis), indicando que Maria está ouvindo música ou que o
telefone de João está tocando. Esses fatos estão implícitos e associados à incerteza. Condições em
que o alarme pode falhar (por falta de bateria ou campainha estragada) ou ainda que João e Maria
possam falhar (por não estarem presentes, não ouviram o alarme ou estavam de mau humor) não
devem ser consideradas. As probabilidades, quando estabelecidas para cada variável, devem
resumir tais condições, permitindo ao sistema fazer a aproximação adequada (RUSSEL; NORVIG,
2004).
3 – Identificação das probabilidades
Uma vez definida a topologia, define-se as probabilidades qualitativas e restrições lógicas,
ou seja, identifica-se o tipo de distribuição das probabilidades requeridas para a construção da rede.
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A restrição lógica objetiva limitar o universo de probabilidades que devem ser avaliadas.
Geralmente esta etapa consiste em mapear uma base de casos.
A Tabela 3 exibe as probabilidades utilizadas no exemplo de Russel e Norvig (2004), para
o nó alarme, de forma que em cada linha da tabela contem a probabilidade condicional para cada
caso condicional dos nós pais. Um caso condicional é uma possível combinação dos valores para os
nós.

Tabela 3. Tabela de probabilidades condicionais para o nó Alarme
Ladrão

Terremoto

P(Alame | Ladrão, Terremoto)
Verdadeiro

Falso

Verdadeiro

Verdadeiro

0.95

0.05

Verdadeiro

Falso

0.94

0.06

Falso

Verdadeiro

0.29

0.71

Falso

Falso

0.001

0.999

Fonte: Russel e Norvig (2004).
Os dados da Tabela 3 indicam que as probabilidades do alarme disparar em função das
variáveis ladrão e terremoto são as seguintes: com a presença de ladrão e com terremoto, o alarme
tem 95% de chances de disparar, a probabilidade de disparar quanto há apenas a presença de ladrão
é de 94%. Quando há a ocorrência de terremoto, mas não há a presença de ladrão, o alarme tem
apenas 29% de chances de disparar e, finalmente, quando não há ladrão e nem terremoto, o alarme
dispara com a probabilidade de 0,1%, sinalizando um possível defeito do alarme.
Para se chegar as probabilidades, experimentos devem ser feitos a fim de encontrar os
valores probabilísticos corretos.

4 – Avaliação das probabilidades
Neste estágio, a distribuição de probabilidade é atribuída a cada nó da rede. A Figura 8
apresenta a Rede Bayesiana para o domínio do problema e suas probabilidades condicionais
atribuídas a seus respectivos nós.
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Figura 8: Rede Bayesiana com as probabilidades atribuídas a cada nó
Fonte: Russel e Norvig (2004).
Os fatos implícitos, como a falha da ligação de João ou de Maria ou ainda a falha no
alarme, já estão estabelecidos nas probabilidades de cada variável. A probabilidade de que um
ladrão invada a casa é de 0,1%, enquanto que a de terremoto na região é de 0,2%. Já a probabilidade
condicional de João fazer uma ligação no caso do alarme disparar é de 90%, enquanto que a de
Maria ligar é de 70%.

5 – Análise da sensibilidade e avaliação
Com a rede modelada, é necessário verificar a sua validade. Peter (2004) enfatiza que na
avaliação deve-se, a partir de dados reais, submeter em outros sistemas probabilísticos e comparar
os resultados para ter-se uma avaliação mais precisa.
Marques e Dutra (2000) estabelecem um procedimento geral para a construção de Redes
Bayesianas:
1. Escolha um conjunto de variáveis Xi e estados para essas variáveis, que descrevam o
domínio.
2. Escolha uma ordem para as variáveis.
3. Enquanto existir variáveis:
a. Escolha uma variável Xi e adicione um nó na rede.
b. Determine o nós Pais (Xi) dentre os nós que já estejam na rede.
c. Defina a tabela de probabilidades condicionais para Xi.
O fato de que cada novo nó é conectado a nós mais antigos na rede garantem que o grafo
será sempre acíclico (MARQUES; DUTRA, 2000).
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Os procedimentos estabelecidos em linhas gerais por Marques e Dutra (2000) são
similares as cinco etapas de Peter(2004), faltando apenas a etapa 5 que se refere à verificação da
validade da rede modelada.
A partir do exemplo de Russel e Norvig (2004), após a definição da Rede Bayesiana, os
quatro tipos de inferência definidos por Milho e Fred (2002) podem ser feitos da seguinte forma:
•

Inferência de diagnóstico (do efeito para causa): Qual a probabilidade de ter um
ladrão dentro da casa dado que o alarme disparou?

•

Inferência causal (de causas para efeitos): Uma vez que houve a ocorrência de um
terremoto na região, qual a probabilidade de o alarme ter disparado?

•

Inferência intercausal (entre causas de um efeito comum): Dado que o alarme
disparou, qual a probabilidade de Maria ter ligado?

•

Inferência mista (combina duas ou mais das anteriores): João me ligou e houve a
ocorrência de um terremoto

na região. Qual a probabilidade do alarme estar

disparado?

2.2.7

Aprendizagem em Redes Bayesianas

O termo “aprendizagem” é bastante comum no contexto da Inteligência Artificial,
denotando a assimilação de experiência que gera a capacidade de um sistema obter sucesso em
determinada tarefa (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010).
Como uma Rede Bayesiana é composta de uma estrutura qualitativa (gráfica) e uma
estrutura quantitativa (conjunto de parâmetros) que mensuram a incerteza da condicionalidade entre
as variáveis, o aprendizado pode ter por objetivo a obtenção das probabilidades da rede, da estrutura
da rede ou de ambos (SAHEKI, 2005).
Informações qualitativas e quantitativas são, geralmente, fornecidas por um especialista,
que com base no seu conhecimento pessoal e científico modela a rede e os relacionamentos entre os
nós da rede, independente dos cálculos sobre os dados armazenados, sobre o domínio do problema.
Porém, devido a dificuldade da construção de uma Rede Bayesiana, unicamente consultado um
especialista (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010), há a possibilidade de combinar o conhecimento
deste com técnicas de aprendizado (SAHEKI, 2005). Por exemplo, a estrutura inicial da rede pode
ser obtida através de um especialista e ser utilizada como ponto inicial de um algoritmo de
aprendizagem, ou então, obtém-se as probabilidades por aprendizado e se valida os resultados com

58

o especialista, fazendo as devidas adequações. Independente do método, o objetivo do aprendizado
é a obtenção das probabilidades que melhor representem a realidade do problema modelado.
De acordo com Saheki (2005), a dificuldade em obter uma base de dados consistente é a
principal dificuldade em utilizar o aprendizado, uma vez que é necessária a obtenção das
probabilidades marginais e condicionais.
As probabilidades marginais se referem às variáveis (nós) que correspondem à prevalência
de um determinado evento sem a interferência de outro evento. Utilizando mais uma vez o exemplo
do alarme (RUSSEL; NORVIG, 2004), a probabilidade de que um ladrão invada a residência ou de
que ocorra um terremoto são probabilidades marginais. Saheki (2005) diz que essas probabilidades
são mais simples de serem obtidas e correspondem a nós sem pais. Já as probabilidades
condicionais são as que sofrem interferência de outros eventos, no mesmo exemplo o alarme
dispara apenas com a ocorrência de ladrão ou terremoto, e João e Maria telefonam apenas se o
alarme disparar. Para definir essas probabilidades, análises mais específicas devem ser feitas através
do relacionamento entre as variáveis. Dificilmente o especialista tem esses relacionamentos já
calculados em bases de dados (SAHEKI, 2005).
Para estimar as probabilidades condicionais de uma Rede Bayesiana, Souza e Lousada
Neto (2010) exibem dois métodos conhecidos na literatura, que é a Estimação de Parâmetros e a
Estimação de Estrutura.

2.2.7.1 Estimação de Parâmetros
Os procedimentos para estimar as probabilidades condicionais para cada nó da rede podem
ser realizados através de estimadores de máxima verossimilhança ou estimadores bayesianos
(SOUZA; LOUSADA NETO, 2010).
a) Estimação por Máxima Verossimilhança
De acordo com Souza e Lousada Neto (2010), o processo de estimação por Máxima
Verossimilhança é simples, pois não considera nenhum conhecimento a priori. Suas estimativas se
baseiam em frequências relativas e contagens através da base de dados. Cada variável nó possui
seus estados possíveis e seus pais dentro da estrutura. A probabilidade é estimada pelo cálculo da
frequência relativa do nó em função de seu pai.
Para exibir de forma mais clara o método de estimação por parâmetros através da Máxima
Verossimilhança, será considerado um exemplo fictício e extremamente resumido, constituído por
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três variáveis e 24 observações referentes à presença da dor. O exemplo foi adaptado de Souza e
Neto (2010) que utilizam um exemplo semelhante voltado para a análise de crédito. As variáveis
do exemplo adaptado para a presença de dor são:

- Sexo {masculino, feminino}
- Frequência respiratória (FR) {normal, alterada}
- Dor {ausente, presente}
O conjunto de dados fictícios do exemplo é exposto na Tabela 4 e a possível estrutura da
Rede Bayesiana para este problema é exibida na Figura 9. No modelo, é possível notar que existe
apenas um nó raiz e os demais possuem apenas um nó pai.
Tabela 4. Dados fictícios para o exemplo da Estimação por Máxima Verossimilhança
Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Dor
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Sexo
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Frequência
Alterada
Normal
Alterada
Alterada
Normal
Normal
Normal
Alterada
Alterada
Alterada
Normal
Normal
Alterada
Alterada
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Alterada
Alterada
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24

Ausente

Masculino

Normal

Fonte: Adaptação de Souza e Lousada Neto (2010).

Figura 9: Rede Bayesiana para exemplificar a Estimação por Máxima Verossimilhança
Fonte: Adaptação de Souza e Lousada Neto (2010).
Na demonstração dos cálculos, a variável sexo será representada por S, dor por D e
frequência respiratória por FR. Considerando os relacionamentos, são necessários os cálculos das
probabilidades do sexo (probabilidade marginal), da frequência respiratória em função do sexo
(probabilidade condicional) e da presença de dor em função da frequência respiratória
(probabilidade condicional). Resumindo, são necessárias as seguintes probabilidades: P(S), P(FR|S)
e P(D|FR).
A P(S) pode ser calculada facilmente através da Tabela 4, sabendo que existe um conjunto
total de 24 indivíduos e se trata de uma probabilidade marginal, de modo que para o cálculo pode
ser utilizada a frequência relativa. Para calcular as probabilidades P(FR|S) e P(D|FR), é necessário
estabelecer tabelas de distribuição conjunta obtidas das tabelas cruzadas entre as variáveis de
interesse, estabelecendo a máxima verossimilhança. As Tabelas 5 e 6 exibem as probabilidades
conjuntas estimadas para P(FR|S) e P(D|FR) respectivamente:

Tabela 5. Dados fictícios para o exemplo da Estimação por Máxima Verossimilhança
SEXO
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F
FR

Normal
Alterada
Total

0.13
0.08
0.21

M
0.46
0.33
0.79

Total
0.58
0.42
1.0

Fonte: Adaptação de Souza e Lousada Neto (2010).

Tabela 6. Dados fictícios para o exemplo da Estimação por Máxima Verossimilhança
FR
Normal
DOR

Presente
Ausente
Total

0.17
0.42
0.58

Alterada
0.17
0.25
0.42

Total
0.33
0.67
1.0

Fonte: Adaptação de Souza e Lousada Neto (2010).
As células referentes aos totais são as probabilidades marginais de dada categoria. Para
realizar o cálculo de cada célula de probabilidade conjunta, aplica-se o teorema de Bayes (visto na
Seção 2.2.4). Por exemplo, na Tabela 5, fixando o sexo feminino (0.21) e FR normal (0.58) tem-se:
0.21 * 0.58/1 = 0.1218

que, com o objetivo de apenas exemplificar a técnica, sofreu

arredondamento para 0.13 no exemplo.
Com base no cálculo da probabilidade conjunta de cada célula, faz-se agora a normalização
para que a amostra contemple 100%. Para isso, é feita a divisão da probabilidade conjunta de cada
célula pelo seu respectivo total. Por exemplo, a dor presente (0.17) com FR normal. A Figura 10
exibe a Rede Bayesiana com as probabilidades já definidas através da estimação por
verossimilhança.

Figura 10: Rede bayesiana com probabilidades estimadas
Fonte: Adaptação de Souza e Lousada Neto (2010).
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b) Estimação por Estimadores Bayesianos

A estimação bayesiana consiste no cálculo matemático de cada atributo de um determinado
nó (variável) em função dos valores, baseando-se na média da distribuição dos parâmetros
numéricos da rede. A formulação do procedimento matemático está detalhada em Souza e Lousada
Neto (2010, p.60). Aqui, será apresentada a dedução final da fórmula matemática dada por:

+12 =

2
3

,

- 452 , 6 =

1+
72 +

2,3

(15)

2,

Onde:
•

Xi é uma variável de domínio do problema, ou seja, um determinado nó.

•

x

k

i

o valor de um determinado atributo da amostra ao qual se deseja saber a

probabilidade.
•

,

O par 452 , 6 é a informação a priori de um determinado nó pai, ou seja, o nó que
irá interferir na probabilidade a ser calculada.

•

Nijk é a frequência na amostra X com que a variável Xi assume k-ésimo estado,
condicionada ao j-ésimo estado dos nós pais.

•

ri a quantidade de atributos da amostra

•

Finalmente

2,

o valor total do atributo, ou seja, a probabilidade marginal.

Para a exemplificação deste modelo, será utilizado o conjunto de dados da Tabela 6, de
forma que a substituição do percentual pela frequência constitui-se a uma nova tabela (Tabela 7).

Tabela 7. Frequência Dor e FR
FR
Normal
DOR

Presente
Ausente
Total

4
10
14

Alterada
4
6
10

Fonte: Adaptação de Souza e Lousada Neto (2010).
Aplicando a fórmula da estimação bayesiana (15) se obtém:

Total
8
16
24
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$89 = 47:;:<=: | 9 = < 7>5? =

1 + @AB,CDEFGH,IEJKJLMJ
1+4
=
= 0.312
7NB + @AB,CDFGH
2 + 14

(16)

Os cálculos das probabilidades condicionais, utilizando a fórmula da estimação bayesiana
em todas as células da tabela, podem ser vistos na Tabela 8, que são bastante similares aos
encontrados nos cálculos resultantes da estimação por verossimilhança.

Tabela 8. Cálculos P(D|FR) pela estimação bayesiana
FR
Normal
DOR

Presente
Ausente

Alterada
0.312
0.688

0.417
0.583

Fonte: Adaptação de Souza e Lousada Neto (2010).
Os dois métodos de estimação de parâmetros, então, podem ser complementados pelos
dados estatísticos que já se tem de um determinado problema, ou vice-versa. A seguir, será
abordado o método apresentado por Souza e Neto (2010) para estimar a estrutura da Rede
Bayesiana.

2.2.7.2 Estimação de Estrutura
Este tipo de estimação objetiva a busca da melhor estrutura de Redes Bayesianas para um
determinado conjunto de dados, ou seja, a melhor disposição de dependências e independências
entre as variáveis que explique claramente o problema a ser modelado (SOUZA; LOUSADA
NETO, 2010).
A estimação da estrutura de uma Rede Bayesiana pode ser dividida em duas partes: a
primeira baseada em uma busca heurística e a segunda baseada no conceito de independência
condicional dos atributos da rede. Algoritmos específicos são requeridos para ambos os tipos de
estimação (RUSSEL; NORVIG, 2004).
De acordo com Souza e Lousada Neto (2010), os algoritmos de busca heurística pesquisam
a melhor estrutura na busca de uma pontuação adequada, iniciando com uma rede sem dependência
entre as variáveis e gradativamente adicionando-os, ligando variável a variável até que todas as
ligações estejam completas. A cada passagem é gerada uma pontuação (score) e feita a análise,
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verificando se o maior score foi atingido. A desvantagem citada pelos autores é que os algoritmos
de busca heurística dependem diretamente da ordenação das variáveis.
Os algoritmos baseados no conceito de independência condicional diminuem
significativamente o esforço computacional (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010), porém
Magalhães (2007) aponta como a melhor solução a utilização de métodos híbridos para estimação
de estrutura.
Os dois principais algoritmos para estimar a estrutura, de acordo com Souza e Lousada
Neto (2010), serão citados nesta seção com o objetivo de destacar o que já existe implementado,
porém, uma vez que este trabalho objetiva que a estrutura da rede seja definida pelos especialistas,
os algoritmos não serão detalhados. Russel e Norvig (2004) ainda complementam o assunto,
informando que metodologias para estimar a estrutura das Redes Bayesianas estão ainda em
constante desenvolvimento, e o mais indicado é que especialista participe efetivamente desta etapa.
Os algoritmos destacados por Souza e Lousada Neto (2010), bem como as explicações dos
autores para cada um deles, são os seguintes:
•

Algoritmo PC – Proposto por Peter Spirtes e Clark Glymour em 1991 leva no
nome as iniciais dos autores. É utilizado no software Hugin10 e a ideia básica deste
algoritmo é realizar testes estatísticos para determinar grupos de variáveis
independentes, executando testes a cada par de variáveis da rede. Se o teste for
significativo, significa que as variáveis se encontram conectas e se estabelecem,
então, a ligação entre as variáveis.

•

Algoritmo K2: É considerado um dos mais importantes dentre todos os algoritmos
que referenciam a busca de pontuação para a estimação da estrutura. A partir da
ordenação das variáveis, é realizada a pesquisa entre os 2n(n-1)/2 tipos de
configurações estruturais da rede. Em posse de todas as possíveis configurações,
faz-se a verificação de qual configuração maximizará o score da função utilizada
pelo algoritmo.

10

O Software Hugin (http://www.hugin.com) foi construído pela empresa Hugin Expert S/A fundada em 1989 e
localizada em Aalborg, Dinamarca. Foi implementado como instrumento de análise para metodologias voltadas à área
da saúde, mais especificamente para a diagnose muscular. Hoje em dia, tornou-se um sistema comercial altamente
conhecido e direcionado a soluções utilizando a tecnologia de Redes Bayesianas (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010).
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•

Estimação híbrida: Este método perturba a Rede Bayesiana através de inserções,
remoções ou troca de sentido dos arcos, comparando os scores de diferentes
estruturas de rede. É um método essencialmente influenciado pela busca de
pontuação e pode combinar diferentes estruturas.

2.2.8 Inferência em Redes Bayesianas
A tarefa básica para qualquer sistema de inferência probabilística é computar a distribuição
de probabilidades posteriores para um conjunto de variáveis, dadas evidências (certezas) para um ou
mais nós. Esta tarefa é conhecida como atualização de crença ou inferência probabilística. A
inferência em Redes Bayesianas é bastante flexível, já que as evidências podem ser inseridas sobre
qualquer nó para que os demais nós sejam atualizados (RUSSEL; NORVIG, 2004).
Alguns fatores podem dificultar o processo de inferência em Redes Bayesianas, como por
exemplo, a complexidade da estrutura em análise e o número de variáveis. Para poucas variáveis e
uma estrutura gráfica orientada acíclica (DAG) não complexa, a propagação das probabilidades
pode ser facilmente calculada. À medida que existe um grande número de variáveis e estruturas
mais complexas, o cálculo das probabilidades da rede pode se tornar complexo (SOUZA;
LOUSADA NETO, 2010).
Marques e Dutra (2000) consideram que a dificuldade maior que uma Rede Bayesiana
pode encontrar para realizar as inferências é no que tange a estrutura, ou seja, quando existem
ligações complexas entre as variáveis. Os autores reforçam a ideia de que uma rede com poucas
variáveis pode necessitar de um tempo computacional muito grande ou até mesmo inviável, se a
complexidade das ligações for muito grande. Em contrapartida, uma rede contendo milhares de
variáveis, mas com a estrutura simples, pode fazer a inferência em tempos bastante pequenos. Os
arcos de ligação condicional entre as variáveis dão a maior complexidade para a Rede Bayesiana,
ou seja, quanto mais interconectadas estiveram as variáveis através de probabilidades condicionais,
mais complexo se torna o processo de inferência.
Serão abordados, nesta seção, algoritmos que podem ser utilizados para realizar as
inferências probabilísticas em tempo linear, conhecidos também por redes simplesmente conexas,
além dos algoritmos exatos e aproximados que podem ser utilizados em diferentes tipos de
estruturas de Redes Bayesianas. Uma rede simplesmente conexa é aquela onde para qualquer dois
nós i,j da rede existe apenas um caminho não dirigido entre i e j (MARQUES; DUTRA, 2000). A
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Figura 11 apresenta uma representação genérica de uma rede simplesmente conexa, em que um
determinado nó X possui um conjunto U de pais (U1,..., Um) e um conjunto Y de filhos (Y1,..., Yn).
Cada filho e cada nó pai estão representados dentro de uma caixa, contendo também todos seus nós
filhos e nós pais (descendentes e antecedentes), exceto em relação a X, ou seja, todas as caixas são
disjuntas e não possuem nenhum arco ligando-as:

Figura 11: Rede simplesmente conexa
Fonte: Marques e Dutra (2000).

2.2.9 Algoritmos de Inferência Exata
Os algoritmos de inferência exata são os que apresentam maior complexidade
computacional. São indicados para redes em que o número de variáveis (nós) são inferiores a trinta
e seis (KORB; NICHOLSON, 2004).
Os algoritmos de inferência exata se classificam em passagem de mensagem e método de
formação de agrupamentos (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010).

67

a) Passagem de Mensagens
Antes de iniciar a análise dos algoritmos que utilizam passagem de mensagens, serão
abordadas duas estruturas de Redes bayesianas as quais utilizam este tipo de algoritmo de
inferência, que são as redes chamadas de árvores simples e poli-árvores.
O termo “árvore simples” é utilizado para definir Redes Bayesianas com a estrutura de um
grafo dirigido acíclico, que possuem apenas uma variável como raiz e que cada variável da rede
possui apenas um pai. A única diferença de uma “poli-árvore”, é que esta estrutura possui duas ou
mais variáveis como raiz. A Figura 12 e a Figura 13 exibem a estrutura de árvore simples e poliárvores respectivamente:

Figura 12: RB com estrutura árvore simples (rede divergente)
Fonte: Souza e Lousada Neto (2010).

Figura 13: RB com estrutura poli-árvore (rede convergente)
Fonte: Souza e Lousada Neto (2010).
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Na Figura 12 percebe-se que há um único nó pai (X) e todos os demais nós possuem
apenas um único pai. Já na Figura 13, a estrutura apresenta dois nós raiz (K e L) e no mínimo uma
variável (M) que possui dois pais.
Um algoritmo que utiliza passagem de mensagens é o Pearl que se baseia na repetição
recursiva do teorema de Bayes para cada nó da rede (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010). Dadas as
evidências vizinhas para uma variável, o teorema de Bayes é aplicado para esta variável, a qual, por
sua vez, passa para seus novos vizinhos e, assim por diante, até que todos os nós da rede sejam
afetados.
A diferença na execução do algoritmo para uma Rede Bayesiana que possui a estrutura de
árvore simples e poli-árvore é a generalização para a possibilidade da presença de mais de um nó
pai. Nesses casos, o procedimento recursivo deve resolver primeiro todos os pais de uma
determinada variável para depois aplicar o teorema de Bayes na referida variável.

b) Método de Árvore de Agrupamentos
A propagação de probabilidades em estruturas de múltiplas conexões demanda um elevado
tempo computacional. Com o objetivo de reduzir o esforço computacional, para estes casos, utilizase a formação de agrupamentos, também conhecidos como algoritmos de formação de árvores
(SOUZA; LOUSADA NETO, 2010).
Souza e Lousada Neto (2010) definem que objetivo deste método é a partir de uma rede
com múltiplas conexões, agrupar em nós que representem estruturas do tipo árvore simples ou poliárvore. Após estes agrupamentos, resolvem-se cada grupo, agora com estruturas com a
característica de ser um grafo dirigido acíclico, aplicando o algoritmo de passagem de mensagem ou
outro algoritmo que faça a inferência neste tipo de estrutura. Após todos os agrupamentos com a
devida inferência, faz-se novamente a união desses grupos, com o cuidado de inferir os nós de
ligação. A Figura 14 exemplifica esta técnica em uma rede com múltiplas conexões:
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Figura 14: RB com Múltiplas Conexões
Na Figura 14, a rede composta pelos nós K,..,P foi dividida inicialmente em duas subárvores (poli-árvores) e inferidas individualmente. A poli-árvore A é composta pelos nós K, L e M.
Já a poli-árvore B é composta pelos nós O, N e P. No processo de reagrupamento, é necessário ligar
os nós que foram separados, ou seja, M e N e atribuir a inferência de cada um em função do outro.
Esses nós podem ser resolvidos com a representação de uma árvore simples (C).

2.2.10

Algoritmos de Inferência Aproximada

Os algoritmos que utilizam o método de inferência aproximada são uma alternativa para o
grande tempo computacional que levam as inferências exatas em redes que possuem dependências
complexas. Esta técnica consiste em fazer simulações dentro da rede, de forma em que a cada passo
se observa uma mesma estatística relacionada à probabilidade de uma determinada variável dado
um conjunto de evidências (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010). Os algoritmos que utilizam a
técnica de inferência aproximada que serão apresentados nesta seção, foram citados por Russel e
Norvig (2004) e são os seguintes: Amostragem por Rejeição, Ponderação de Probabilidade e
Amostragem de Gibbs Sampling.

a) Amostragem por Rejeição
Dada a estrutura de arcos e as probabilidades condicionais das variáveis de uma Rede
Bayesiana, este algoritmo percorre toda a rede gerando N amostras e verificando se cada amostra é
consistente, ou seja, se contém a evidência dada. Caso uma determinada amostra gerada não
contenha a evidência, esta é rejeitada. Sendo assim, a probabilidade condicional para uma variável
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em questão X dada uma evidência e é estimada pela contagem do número de ocorrências em cada
uma de suas categorias, dividida pelo número de amostras consistentes (SOUZA; LOUSADA
NETO, 2010). Genericamente, o algoritmo utiliza a fórmula:

1|: =

1, :
≅
:

<=5P:> 5; Q5=:P 7R5; : 1
ú>:7 : 5> ;=75; Q <;R;=:<=:;

(17)

Segundo Russel e Norvig (2004), quanto maior o número de repetições, mais preciso se
torna o algoritmo, porém o descarte de um grande número de amostras aumenta o custo
computacional de processamento. Quanto maior o número de variáveis em evidência, menor o
número de amostras consistentes.

b) Ponderação de Probabilidade
O descarte de amostras que ocorre nos algoritmos de amostragem por rejeição são evitados
no algoritmo de ponderação de probabilidade. Este algoritmo gera apenas amostras que possuem
valor instanciado da variável que está em evidência, ou seja, ele fixa os valores para as evidências e
amostra as demais variáveis. Esse procedimento é possível uma vez que para cada evento associado
a uma variável há um peso específico. Este peso é medido pelo produto das probabilidades
condicionais para cada variável em evidência, dados seus respectivos nós pais (SOUZA;
LOUSADA NETO, 2010). Este algoritmo é bastante eficiente, mas pode sofrer degradação quando
o número de evidências aumenta (RUSSEL; NORVIG, 2004).

c) Amostragem de Gibbs
Gibbs Sampling, ou Amostrador de Gibbs, é um algoritmo que tem como ideia básica gerar
cada evento a partir do estado atual da rede, ou seja, em um dado momento a rede está com um
estado tal em que cada variável possui um valor específico. O próximo estado é gerado por uma
iteração aleatória dependente do estado atual. Para este tipo de procedimento, as variáveis de
evidências são consideradas fixas (SOUZA; LOUSADA NETO, 2010).
Este algoritmo não é utilizado frequentemente em softwares básicos de Redes Bayesianas,
devido a sua complexidade de manipulação de probabilidades para cada estado da rede, mas apesar
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da complexidade de desenvolvimento esta estrutura possibilita um custo computacional aceitável
em redes com relações complexas (RUSSEL; NORVIG, 2004).

2.2.11 Aplicações de Redes Bayesianas na Saúde
Pelas características que as Redes Bayesianas apresentam, de raciocinar sob incerteza
através da utilização de cálculos probabilísticos, muitas podem ser as suas aplicações. Serão
abordados nesta unidade, trabalhos e estudos relacionados a utilização de Redes Bayesianas
aplicadas à saúde. O principal foco de aplicação das Redes Bayesianas na saúde tem sido a área de
diagnósticos, principalmente, diagnósticos médicos (MARQUES; DUTRA, 2000).
As Redes Bayesianas são utilizadas para o diagnóstico médico a partir da modelagem de
uma rede causal que especifique relações de causa e efeito entre os sintomas e as doenças, com as
devidas probabilidades condicionais entre as variáveis da rede. Ao apresentar para a rede os dados
de um novo paciente, ou seja, os sintomas que ele apresenta, a rede faz a inferência da
probabilidade de uma determinada doença ser diagnosticada. Ao aplicar a certeza (evidência) em
determinadas variáveis, a rede modifica-se possibilitando os diversos tipos de inferência
especificados por Milho e Fred (2002).
a) Sistema SEAMED
Um trabalho relacionado ao diagnóstico utilizando Redes Bayesianas é o sistema
SEAMED que se encontra na versão 2.0. O referido sistema é mencionado por Flores e Höler
(2001) e é utilizado para o diagnóstico de cardiopatias congênitas. O SEAMED é formado por dois
módulos distintos: o módulo de construção e o módulo de consulta. A razão que levou a separação
de ambos os módulos foi garantir a inviolabilidade do conhecimento do especialista. Através do
módulo de construção são definidas - através de um ambiente gráfico - a estrutura da Rede
Bayesiana e a entrada das probabilidades a priori, para um domínio de conhecimento previamente
definido. O módulo de consulta permite a realização de inferências probabilísticas, a avaliação das
probabilidades a posteriori e a explanação do diagnóstico sugerido (FLORES; HÖLER, 2001).

Flores e Höler (2001) delimitaram em seu estudo um conjunto de 12 cardiopatias
congênitas mais frequentes, de acordo com o levantamento realizado no banco de dados de
pacientes do Instituto de cardiologia do Rio Grande do Sul, que o sistema auxilia a diagnosticar. As
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variáveis da rede se referem aos sinais, sintomas e exames que são necessários para a formulação da
hipótese de diagnóstico.
Para cada diagnóstico listado, o sistema apresenta uma explanação textual que descreve o
diagnóstico selecionado, bem como o laudo propriamente dito, que possui intrinsecamente
informações sobre as alterações ocorridas na Rede Bayesiana no momento da propagação das
evidências. Os autores concluem que com o uso da tecnologia de raciocínio probabilístico é
possível melhorar o desempenho de produtos, utilizando uma técnica que constitui o estado da arte
em sistema baseados em conhecimento.

b) Diagnóstico da doença de Alzheimer
Colossetti (2009) elaborou um estudo em que propôs a construção de uma Rede Bayesiana
para o diagnóstico da doença de Alzheimer, a partir do histórico e sintomas apresentados pelos
pacientes e dos resultados de exames de neuroimagem. A pesquisa comparou dois grupos sendo: 14
variáveis de controle, ou seja, pessoas que não apresentaram sinais da doença de Alzheimer e 14
pessoas que foram diagnosticadas com a doença. Além dessas 28 pessoas, a flexibilidade da Rede
Bayesiana permitiu a autora utilizar dados da literatura e dados coletados em consultas com
especialistas.
Dos 28 casos estudados, a rede não obteve o mesmo diagnóstico do especialista em apenas
2 casos, ou seja, concordou com 26, conferindo uma margem de erro de 7,14%. Esses dois casos
não coincidentes foram pacientes do grupo de controle, que não possuíam a doença, mas a
evidência em algumas variáveis levou a rede a indicar o falso positivo. A autora concluiu que a rede
teve um funcionamento satisfatório, tendo em vista que pode melhorar com valores e variáveis
mais detalhadas, mas ressalta a importância de um maior número de casos e testes práticos com a
rede em consultórios ou centros médicos.

c) Diagnóstico de doenças cardíacas
Saheki (2005) apresentou a construção de um sistema especialista aplicado ao diagnóstico
de doenças cardíacas, usando como técnica computacional Redes Bayesianas. O autor destaca que
as principais facilidades de utilizar Redes Bayesianas na aplicação proposta foram:
•

A possibilidade de manipular incertezas, que estão presentes em problemas
médicos no que se refere ao diagnóstico.
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•

A opinião do especialista pode ser modelada na rede, não sendo obrigatória a
utilização única de uma base de dados de aprendizado.

•

A estrutura da rede modela de forma compreensível ao especialista a relação causal
entre as variáveis, possibilitando uma visão mais intuitiva do funcionamento do
sistema.

O problema escolhido por Saheki (2005) consiste no diagnóstico de doenças cardíacas em
pacientes com dificuldades respiratórias, aplicando em postos de saúde, onde existem limitações de
equipamentos e profissionais especializados. As doenças cardíacas apresentam grande prevalência
na população (SAHEKI, 2005).
O autor fez a definição de três modelos de redes até que conseguisse validar com os
especialistas e chegar a um bom resultado. Na modelagem final, os nós da rede foram divididos em
três grupos:
1 - Causas e fatores de risco: são as variáveis que ativam os mecanismos fisiológicos,
como por exemplo, hábito de fumar, idade, hipertensão arterial sistêmica, febre reumática, diabetes,
etc.
2 – Mecanismos fisiológicos: refere-se ao modelo do funcionamento das doenças
cardíacas, como por exemplo, insuficiência cardíaca ou coronária, arteriosclerose, etc.
3 – Sintomas e exames: são as manifestações físicas das doenças e os resultados dos
exames realizados, como o exame físico, eletro encefalograma, eco cardiograma, etc.
A forma de utilização da rede ocorre a partir da inserção de observações nos nós dos
grupos um e três, de acordo com a quantidade de informações disponíveis ao médico. Por exemplo,
algumas localidades podem estar equipadas com eco cardiografias enquanto outras não. Após a
realização do processo de inferência, o médico obterá a probabilidade condicional dos demais nós
da rede. O nó Insuficiência_Cardíaca é o que lhe fornecerá o maior auxílio em sua decisão, sendo
que os demais nós também podem ser úteis na avaliação do estado do paciente (SAHEKI, 2005).
O autor avaliou a rede através da simulação de casos de uso e a avaliação por especialistas.
Os casos de uso tiveram como resultados a constatação da coerência da rede face às probabilidades
especificadas e desempenho considerado adequado, segundo o especialista consultado por Saheki
(2005). O autor destaca que a avaliação com outros especialistas proporcionou a obtenção de
pontos de vista distintos em relação a partes da rede, podendo tais opiniões ser consideradas em
revisões futuras da rede, bem como a aplicação de testes práticos.
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d) Diagnóstico de doenças do Sono
Milho e Fred (2002) relacionam outro trabalho que também tem o objetivo de auxiliar o
diagnóstico utilizando a técnica computacional de Rdes Bayesianas. Trata-se do DiagSD
(Diagnosing Sleep-Disorders), um sistema de apoio a decisão que auxilia o especialista no
diagnóstico de doenças do sono.
A topologia da RB, bem como as probabilidades de cada variável, foi definida com base na
literatura médica e consultas com os especialistas da área do sono.
O sistema está disponível ao especialista na web, e a interação se dá através de ações de
diagnóstico de acordo com os sintomas apresentados, e relatórios, podendo repetir o processo e
refinar os resultados até que se obtenha um melhor resultado.

e) Outras aplicações com Redes Bayesianas
Marques e Dutra (2000) apresentam alguns projetos que utilizam Redes Bayesianas os
quais serão apresentados a seguir.
Pathfinder (Stanford) – Sistema para diagnósticos de problemas nas glândulas linfáticas. O
sistema trata mais de 60 enfermidades sob as probabilidades de mais de 100 causas (sintomas e
resultados de testes médicos).
Map Learning (Brown University) – Este projeto combina problemas de diagnóstico e
teoria de decisão. Um robô deve percorrer um “labirinto”, procurando aprender os caminhos
percorridos e, ao mesmo tempo, explorar caminhos desconhecidos. O robô deve ponderar entre
seguir um caminho conhecido até seu objetivo e a tentativa de se descobrir um novo caminho.
AutoClass (NASA´s Ames Research Center) - Sistema de exploração e aquisição de
conhecimento espacial. Este projeto está desenvolvendo uma Rede Bayesiana que permita a
interpolação automática de dados espaciais oriundos de diferentes observatórios e planetários
espalhados pelo mundo.
Lumiere

(Microsoft Research) – O projeto pretende criar um sistema que possa

automaticamente e inteligentemente interagir com outros sistemas, antecipando os objetivos e
necessidades dos usuários.
Reconhecimento do solo (INPE/2007) – Sistema que utiliza Redes Bayesianas em imagens
de sensoriamento remoto para delineamento de culturas agrícolas.
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Cred Scoring – Sistema para estimar a probabilidade de um cliente proponente ao crédito
se tornar inadimplente, em determinado período, baseadas em suas informações pessoais e
financeiras.
Com base nos estudos demonstrados nesta unidade, as Redes Bayesianas oferecem uma
boa solução para problemas onde as conclusões podem ser alcançadas a partir do domínio do
problema, em ambientes em que probabilidades são exigidas e que incertezas podem dificultar o
processo de decisão. O domínio do diagnóstico médico é justamente um caso em que essas
características se fazem presentes, uma vez que relações entre doença/sintomas e exames se
complementam e as probabilidades são consideradas pelos especialistas no momento de inferir um
diagnóstico.
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3 TRABALHOS CORRELATOS

Nesta seção serão descritos alguns trabalhos relacionados ao tema de pesquisa desta
dissertação. Para selecionar os trabalhos, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, que é
um meio para identificar, interpretar e avaliar todos os resultados relevantes de uma pesquisa acerca
de uma questão, área ou fenômeno em particular, utilizando uma metodologia rigorosa e que possa
ser reproduzida posteriormente. A revisão sistemática tem por objetivo apresentar uma avaliação
concisa a respeito de um tópico (KITCHENHAN, 2009).

3.1 PROTOCOLO DE PESQUISA
A primeira atividade desta revisão sistemática será a definição de um protocolo, que visa
levantar a literatura relevante acerca do tema sobre a medição da intensidade da dor. O escopo da
pesquisa é voltado para a identificação de métricas utilizadas para medir e avaliar a intensidade da
dor que utilizam recursos tecnológicos e sinais biomédicos. Não fazem parte do escopo deste
trabalho os modelos de avaliação analógicos e psicológicos.

3.1.1 Questão da pesquisa
•

Questão: Quais métricas têm sido utilizadas para medir a intensidade da dor?

•

Questão de pesquisa adicional: Qual relação pode ser feita entre intensidade da
dor e as alterações em sinais biomédicos?

•

População: Técnicas para medir a intensidade da dor.

•

Intervenção:
o Para a questão principal: Métricas para medir a intensidade da dor.
o Para a questão secundária: Métricas para medir a intensidade da dor que
utilizam sinais biomédicos.

3.1.2

•

Resultados: Acurácia das técnicas utilizadas para medir a intensidade da dor.

•

Contexto: Hospitais referência, centros cirúrgicos e pronto-atendimentos.

Estratégia utilizada para pesquisa dos estudos primários
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O escopo da pesquisa se dá em bases de dados eletrônicas, incluindo revistas e anais de
conferências.
•

Termos de busca:
o Em português: (medida AND intensidade AND dor) OR (medida AND dor
AND sinais AND biomédicos)
o Em Inglês: (measure AND intensity AND pain) OR (intensity AND pain
AND signals AND biomedical)

•

Fontes:
o MedLine – produzido pela biblioteca nacional de Medicina dos EUA:
http://web.ebscohost.com
o Google acadêmico: http://scholar.google.com.br
o IEEExplore: http://ieeexplore.ieee.org
o CAPES – Biblioteca digital de teses e dissertações:
http://acessolivre.capes.gov.br
o Scielo: http://www.scielo.org/php/index.php
o ACM (Association for Computing Machinery): http://portal.acm.org.

3.1.3 Critérios e procedimentos para seleção dos estudos

Os trabalhos foram filtrados a partir dos seguintes critérios:
- pela análise do título do trabalho;
- pela análise do resumo e das conclusões do trabalho;
- pela data de publicação do trabalho.
•

Critérios para inclusão de estudo:
o Para a questão primária: foram incluídos no estudo trabalhos cujos títulos e
resumos contenham informações referente às métricas utilizadas para medir
a intensidade da dor. A data de publicação do trabalho teve de ser superior
ou igual ao ano 2000.
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o Para a questão secundária: o título e resumo tiveram que conter a
informação sobre a avaliação da dor relacionada com sinais biomédicos.
o Para ambas as questões foram incluídos os artigos originais nos idiomas
português ou inglês.
•

Critérios para exclusão de estudo:
o Para a questão primária: foram excluídos do estudo trabalhos cujos títulos e
resumos sejam conflitantes, ou seja, o título remete a um assunto, enquanto
o resumo remete a outro assunto.
o Para a questão secundária: os mesmos critérios da questão primária além
dos que o título ou o resumo que não informaram sobre a utilização de
sinais biomédicos.

•

Processo de seleção preliminar: as estratégias de pesquisa foram aplicadas para
identificar os estudos primários potenciais. Caso um trabalho selecionado não tenha
atendido aos critérios de inclusão e também não tenha atendido aos critérios de
exclusão, este foi incluído.

•

Processo de seleção final: cópias dos trabalhos incluídos como resultados da
pesquisa inicial foram revisados. Esta revisão concluiu a seleção de trabalhos para
o processo de extração de dados.

3.1.4 Procedimentos para avaliação da qualidade dos estudos
Nesta revisão de literatura, os estudos foram avaliados em sua qualidade considerando os
seguintes aspectos:
Objetivos: os objetivos do trabalho tiveram que estabelecer uma técnica para medir a
intensidade da dor de forma objetiva em seres humanos. Também tiveram que estar bem definidos e
delimitados, sem a pretensão de resolver problemas de grande abrangência.
Condução: o projeto teve que estar bem referenciado e possuir, preferencialmente, uma
etapa experimental, com a validação das hipóteses. Eventos negativos ocorridos durante o estudo,
como por exemplo, dificuldades quanto à população e aos equipamentos, tornaram o trabalho
elegível a ter uma atribuição de menor qualidade, de acordo com os critérios estabelecidos para
pontuar cada artigo.
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Experimentos: a população teve que ser escolhida de forma aleatória, evitando vieses na
amostra e minimizando os riscos no design do experimento.
Para cada artigo aprovado pelo processo de seleção completo, tanto para a questão primária
quanto para a questão secundária, foram extraídos dados que estão descritos nos resultados
qualitativos da revisão sistemática.

3.1.5 Síntese dos dados extraídos
Os resultados foram organizados em seções, sendo uma para cada trabalho analisado. A
partir da tabulação dos dados foi aplicada uma categorização, atribuindo um peso para cada estudo.
Para cada dado extraído do trabalho, foi especificada uma pontuação que, ao final, classificam os
trabalhos de acordo com a relevância para esta pesquisa. A definição da pontuação está especificada
mais adiante no item: resultados qualitativos da revisão sistemática.
Para auxiliar neste processo, foi utilizado um software de apoio para o gerenciamento em
revisões de literatura, o Mendeley11, o qual é um software de código aberto mantido por grupos de
pesquisas e possui ferramentas de inclusão de termos de busca, notas e destaques, referências
bibliográficas e relatórios estatísticos, além de possibilitar integração com softwares de edição de
textos.

3.2 APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA
Antes de iniciar a coleta de dados, foram executados testes de validação do protocolo,
principalmente no que se refere à eficácia dos termos de busca. O teste consiste em levantar
quantitativamente os resultados.
Em uma primeira análise foi constatada a necessidade de um maior refinamento nos termos
de busca, pois a palavra utilizada “sinal” (de sinal biomédico) possui abrangência muito alta. A
opção de utilizar “sinal biomédico” também poderia deixar de listar artigos relevantes que utilizam,
por exemplo, pressão arterial, frequência respiratória, etc. Outro ponto negativo no termo de busca
foi a palavra “medida”, uma vez que também é uma palavra bastante genérica.

11

http://www. mendeley.com .
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Após a leitura de alguns artigos retornados, passou-se a conhecer os termos mais utilizados
na área da saúde para a revisão de literatura que se propõe. Foi elaborado, então, um novo protocolo
de busca que representa melhor o problema em sua área de domínio, substituindo a palavra
“medida” por “avaliação”, pois é o termo utilizado pelos profissionais da área da saúde para
mensurar a intensidade da dor. As palavras “sinais” e “biomédicos” foram substituídos por
“biomedicina”. Biomedicina é uma ciência médica cuja uma das áreas de investigação consiste na
definição de interfaces entre o corpo humano (sinais vitais) e equipamentos para medir tais sinais
(MCGUIGAN, 2011). O novo termo de busca após o teste de validação foi alterado para:
•

Termos de busca:
o Em português: (avaliação AND intensidade AND dor AND biomedicina)
Em Inglês: (evaluation AND intensity AND pain AND biomedicine)

3.2.1 Estatísticas quantitativas da revisão sistemática
A revisão sistemática foi aplicada entre os dias 18/03/2011 e 15/05/2011. A Tabela 9
mostra dados estatísticos quantitativos dos resultados obtidos na revisão sistemática:
Tabela 9. Estatísticas quantitativas do processo de revisão sistemática
Trabalhos retornados
pelos termos de busca
794

Aplicação do critério
de exclusão pelo
título
54

Aplicação do critério
de exclusão pelo
resumo
16

Dos 794 trabalhos retornados pelos termos de busca, já foram excluídos trabalhos com data
inferiores ao ano de 2000, pois todas as ferramentas de busca possibilitaram incluir este parâmetro
no próprio filtro de busca.
Na exclusão pelo título do trabalho, foram retirados os títulos que indicam reflexões sobre
práticas profissionais frente ao atendimento do paciente com dor, escalas analógicas e psicológicas
de avaliação da dor, terapias e tratamentos para dor. Retirados também os títulos que mencionam
que o experimento foi realizado em animais.
Na exclusão pelo resumo, foram retirados os trabalhos que não mencionam quais os sinais
biomédicos, ou sinais vitais, foram utilizados no experimento. Foram retirados, também, os
trabalhos que utilizaram como instrumento de avaliação questionários e escalas analógicas, pois
mesmo após a exclusão pelo título, alguns trabalhos com esta metodologia ainda permaneceram, da
mesma forma os que indicam que os experimentos foram realizados em animais. Em função de
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poucos trabalhos que utilizam a tecnologia computacional, foram mantidos neste critério de
exclusão os trabalhos que utilizam recursos tecnológicos de medição dos sinais biomédicos, como
por exemplo, os aparelhos médicos de medição. A análise dos experimentos e dos resultados dos 16
trabalhos que permaneceram nesta etapa de seleção foi feita para atribuir pontuação e definir quais
os trabalhos serão utilizados na definição das variáveis que serão utilizadas nesta dissertação. Os
resultados qualitativos dos trabalhos e os critérios de pontuação estão explicados a seguir, na análise
qualitativa da revisão sistemática.

3.2.2 Resultados qualitativos da revisão sistemática
Para classificar qualitativamente os 16 trabalhos selecionados, foram definidos critérios de
comparação entre o trabalho selecionado e a qualidade desejada para esta pesquisa. Para cada item
atendido foi somado um ponto no trabalho. O somatório dos critérios atendidos atribui uma
pontuação ao trabalho, que pode ser entre zero (0) e quatorze (14) pontos.
Os seguintes critérios foram utilizados:
•

Referente à data da publicação – Em virtude de que estudos e pesquisas na área
da saúde e na área da computação estão em constante atualização, dados de estudos
com mais de 5 anos correm o risco de estarem desatualizados. Com base neste
contexto, a seguinte resposta dará pontuação ao artigo:
o P1 – A data de publicação é maior que 2006?

•

Referente à área de atuação dos autores, incluindo orientadores – Como este
trabalho de pesquisa visa contribuir nas áreas da saúde e computacional,
consideram-se trabalhos mais relevantes os desenvolvidos por pesquisadores nestas
áreas. Dar-se-á pontos aos trabalhos que atenderem aos seguintes requisitos:
o P2 – Pesquisador(es) da área da saúde?
o P3 – Pesquisador(es) da área computacional?

•

Referente à origem da publicação – Normativas dos programas de pós-graduação
(mestrado e doutorado) sugerem que os resultados das pesquisas sejam publicados
em periódicos Qualis A1, A2 ou B1. Com base nessas sugestões, será atribuída
pontuação neste critério, artigos que:
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o P4 - A publicação é classificada como igual ou superior a Qualis B1 ou se
trata de uma dissertação ou tese?
•

Referente às variáveis utilizadas para inferir a dor – De acordo com os estudos
exibidos no referencial teórico, existem variáveis culturais, fisiológicas
(biomédicas) e subjetivas que podem ser utilizadas para inferir a dor. Os artigos
serão pontuados, de acordo com este critério, pelos seguintes itens:

o P5 – Foram considerados os aspectos culturais que influenciam na dor?
o P6 - Foram utilizadas variáveis subjetivas, como expressão facial, choro,
sudorese, etc.?
o P7 – Foram utilizadas variáveis que podem ser medidas por equipamentos
específicos, como por exemplo, termômetros, esfigmomanômetro, etc.?
•

Referente à qualidade do experimento – Vários aspectos do design do
experimento podem influenciar negativamente ou positivamente na realização da
pesquisa. O principal deles é o que se refere à escolha da população e amostra,
como, por exemplo, a quantidade da amostra, o local onde foram coletadas os
dados e o profissional que fez a coleta dos dados. Os seguintes critérios serão
pontuados:

o P8 – A amostragem é maior ou igual a 30 casos?
o P9 – A coleta dos dados foi realizada em hospitais ou clínicas?
o P10 - Intervenção foi feita em momentos de certeza de dor?
o P11 – Houve o acompanhamento de um profissional da saúde na coleta dos
dados?
o P12 – Há como coletar os dados sem a comunicação com o paciente?
•

Referente à utilização de tecnologia – Para a área computacional, os artigos mais
relevantes serão os que originaram contribuições para o desenvolvimento de
técnicas computacionais na inferência da dor. Também é importante, mesmo na
área da saúde, o suporte de recursos tecnológicos na pesquisa. Sendo assim, obterão
pontuação os trabalhos que:
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o P13 - Utilizou recurso tecnológico de suporte à pesquisa?
o P14 – O resultado da pesquisa trouxe contribuição para a área
computacional?

3.2.3

Análise individual dos trabalhos

Serão analisados, nesta seção, os trabalhos individualmente, com um breve memorial a
respeito dos mesmos, relacionando cada item de avaliação e fazendo uma co-relação com os
resultados e técnicas que foram aplicados e que podem contribuir para este projeto de pesquisa.
Logo após, será exibida uma tabulação geral com os itens atendidos e a pontuação de cada
trabalho.

Avaliação da intensidade de dor e sinais vitais: respostas a um procedimento de enfermagem
Pontuação: 11/14.
Ano da publicação: 2009.
Tipo de publicação: Dissertação de mestrado.
Autor(es): MIRANDA, Adriana de Fátima Alencar
Área de atuação dos pesquisadores: Enfermagem.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: O estudo foi realizado na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) pós-operatória de um hospital público estadual, do Sistema Único de
Saúde (SUS), localizado na cidade de Fortaleza - CE. Trata-se de uma instituição de referência
no atendimento a pacientes com doenças de etiologia cardíaca e/ou pulmonar, que realiza
procedimentos de média a alta complexidade, em níveis intra e inter-estadual. Os dados foram
coletados em duas etapas, antes do procedimento e após o procedimento, para fazer a
comparação entre os valores.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: Participaram desta
pesquisa 38 pessoas maiores de 18 anos, no pós-cirúrgico de cirurgia cardíaca eletiva, que
estavam extubados, conscientes e capazes de verbalizar. A coleta dos dados se deu no momento
em que os pacientes são submetidos ao primeiro procedimento de renovação de curativo
cirúrgico, após a fase de recuperação pós-anestésica, em intervalo inferior a 36 horas de pós-
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cirurgia, hospitalizadas na Unidade de Terapia Intensiva pós-operatória. Tal procedimento
costuma ser bastante doloroso.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica,
frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura. Além desses sinais, foi feito o
levantamento dos dados clínicos cirúrgicos a fim de relacionar os valores obtidos nos sinais
biomédicos com o conhecimento prévio que se tem do estímulo doloroso.
Considerações: O experimento realizado no estudo de Miranda (2009) é o que mais se
aproxima do realizado nesta pesquisa. Foram levantados os dados dos sinais biomédicos antes
do procedimento doloroso e, logo após, tendo-se a certeza de que os mesmos se alteraram em
decorrência da dor, podendo, assim, fazer uma relação mais confiável da dor com as variáveis.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12.
Avaliação da dor em pós-operatório de cirurgia cardíaca
Pontuação: 10/14.
Ano da publicação: 2009.
Tipo de publicação: Qualis C - Acta Paulista de Enfermagem.
Autor(es): ANDRADE, Érica Vieira De,

BARBOSA, Maria Helena, BARICHELLO,

Elizabeth.
Área de atuação dos pesquisadores: Enfermagem.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: Os dados foram coletados na UTI de
um hospital público de ensino que atende pacientes de alta complexidade, localizado no
município de Uberaba – MG.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: A população alvo foi
constituída por 39 pacientes com idade de 18 anos ou mais, submetidos à cirurgia cardíaca.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Taquicardia, taquipnéia, elevação da pressão arterial,
sudorese, palidez cutânea, náuseas e vômitos.
Considerações: 86% dos casos analisados apresentaram dor após a cirurgia cardíaca em
intensidade alta. As alterações fisiológicas mais frequentes foram taquipnéia e aumento da
pressão arterial, as quais representaram respectivamente 45,0% e 24,5% das alterações
identificadas. Verificou-se uma associação significativa entre a dor e as alterações fisiológicas
nos pacientes avaliados, o que corrobora com a hipótese desta pesquisa de que os sinais
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biomédicos podem ser utilizados para inferir a intensidade da dor. Para análise dos dados, foi
utilizado um software computacional específico.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 e P13.

The painful face – Pain expression recognition using active appearance models
Pontuação: 9/14.
Ano da publicação: 2009.
Tipo de publicação: Qualis A1 - Image and Vision Computing.
Autor(es): ASHRAF, Ahmed Bilal, LUCEY, Simon, COHN, Jeffrey F., CHEN, Tsuhan,
AMBADAR, Zara, PRKACHIN, Kenneth M., SOLOMON, Patricia E.
Área de atuação dos pesquisadores: Computação.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: Os dados foram coletados em seções
de fisioterapia.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: A população alvo foi
constituída por 129 pessoas que apresentavam problemas nas articulações dos ombros. O
experimento consiste em filmar com uma câmera de vídeo a expressão facial dos pacientes
durante a rotação dos ombros na seção de fisioterapia, movimento este, que causa dor em
decorrência do problema.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Expressão facial.
Considerações: Além das técnicas de processamento digital de imagens e técnicas
computacionais, como Redes Neurais Artificiais, que foram utilizados nesta pesquisa, percebese a forte influência da expressão facial na avaliação da intensidade de dor. A taxa de erro do
experimento (0.1879) é bastante baixa, quando a expressão facial é analisada sistematicamente.
Para esta pesquisa, a percepção da expressão facial se dará pelo avaliador humano, o que pode
induzir vieses de avaliação. Porém, uma das dificuldades relatadas no experimento é a
identificação da imagem no caso de pacientes que utilizam óculos e cabelos em frente ao rosto.
Esta dificuldade não ocorrerá na avaliação humana.
Critérios geradores de pontuação: P1, P3, P4, P6, P8, P10, P11, P12 e P14
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Automatically detecting pain in video through facial action units
Pontuação: 9/14.
Ano da publicação: 2011.
Tipo de publicação: Qualis A2 – IEEE transactions on systems, man, and cybernets.
Autor(es): LUCEY, Patrick, COHN, Jeffrey F., MATTHEWS, Iain, LUCEY, Simon,
SRIDHARAN, Sridha, HOWLETT, Jessica, PRKACHIN, Kenneth M.
Área de atuação dos pesquisadores: Computação.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: O presente estudo é um
aperfeiçoamento das técnicas computacionais aplicadas no estudo: “The painful face – Pain
expression recognition using active appearance models”, que também foi analisado nesta
revisão sistemática. Os autores COHN, Jeffrey F., LUCEY, Simon, PRKACHIN, Kenneth M.,
participaram de ambos os estudos. Os dados do experimento anterior foram coletados em seções
de fisioterapia, já para este experimento os dados utilizados foram os vídeos já gravados
anteriormente em uma base de dados chamada UNBC-McMaster Shoulder Pain Expression
Archive Database. Para efeito de pontuação do artigo, será considerado que os dados foram
coletados na seção de fisioterapia com o acompanhamento do fisioterapeuta, conforme
informações descritas no artigo já analisado.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: A população alvo foi
constituída por 129 pessoas que apresentavam problemas nas articulações dos ombros. O
experimento consiste em filmar com uma câmera de vídeo a expressão facial dos pacientes
durante a rotação dos ombros na seção de fisioterapia, movimento este, que causa dor em
decorrência do problema.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Expressão facial.
Considerações: A principal diferença deste trabalho para o anterior já referenciado foi a
implementação da análise frame a frame, computando as alterações e inferindo o momento em
que ocorre o maior pico de intensidade de dor. Como o experimento modelado nesta dissertação
não objetiva mensurar a dor em uma linha de tempo, mas sim inferir a intensidade sentida, o
aperfeiçoamento da técnica computacional não interferiu no score do artigo, permanecendo a
mesma pontuação do artigo “The painful face – Pain expression recognition using active
appearance models”.
Critérios geradores de pontuação: P1, P3, P4, P6, P8, P10, P11, P12 e P14.
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Dimensionamento da dor durante a instalação do cateter central de inserção periférica em
neonatos
Pontuação: 8/14.
Ano da publicação: 2010.
Tipo de publicação: Qualis C -Acta Paulista de Enfermagem.
Autor(es): Costa, Priscila, CAMARGO, Patrícia Ponce De, BUENO, Mariana, KIMURA,
Amélia Fumiko.
Área de atuação dos pesquisadores: Enfermagem.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: O estudo foi realizado na unidade da
unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal do hospital das clínicas da faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: O estudo avaliou a
resposta dolorosa em função de procedimento médico e de enfermagem em 28 neonatos
internados na UTI.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Frequência cardíaca e saturação de oxigênio. Além dessas
variáveis, foram utilizados também aspectos subjetivos, como o tempo em que o neonato
permaneceu com a testa franzida, olhos espremidos (expressão facial) e choro.
Considerações: As variáveis utilizadas nesta pesquisa vêm ao encontro com as que foram
utilizadas nos outros trabalhos aqui relacionados, porém faz a utilização de uma variável até
então não mencionada que é a saturação de oxigênio. Outro aspecto interessante foi a utilização
das variáveis subjetivas: choro e expressão facial. Por ter sido realizado em pacientes que não se
comunicam (neonatos), a contribuição também é bastante interessante para a pesquisa proposta.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2, P6, P7, P9, P10, P11 e P12.
Correlation of human cold pressor pain responses with 5-HT(1A) receptor binding in the brain
Pontuação: 7/14
Ano da publicação: 2007.
Tipo de publicação: Qualis B1 – Brain research.
Autor(es): MARTIKAINEN, Ilkka K, HIRVONEN, Jussi, KAJANDER, Jaana,
HAGELBERG, Nora, MANSIKKA, Heikki, NÅGREN, Kjell, HIETALA, Jarmo,
PERTOVAARA, Antti.
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Área de atuação dos pesquisadores: Biomedicina, farmacologia, medicina e fisiologia.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: O experimento foi realizado em
exames de tomografia por emissão de pósitrons.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: Os testes psicofísicos
foram realizados em onze (11) homens durante o exame. O teste consistiu em determinar um
limite de tolerância ao desconforto a pressão e ao frio correlacionando com a ligação dos
receptores de serotonina no cérebro. A partir da aplicação de gelo e pressão nos dedos do
participantes do experimento, enquanto realizavam a tomografia, houve a verificação da
disponibilidade dos receptores de serotonina.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Disponibilidade dos receptores de serotonina no cérebro
(esta variável não computou pontuação para o score, uma vez que necessita de exame de alta
complexidade).
Considerações: O artigo está aqui mencionado por ser selecionado no protocolo de revisão
sistemática, porém a metodologia utilizada no experimento não contribui com esta pesquisa de
dissertação, já que exames de alta complexidade não serão utilizados para inferir a intensidade
de dor.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2, P4, P9, P10, P11, P12.

Patient controlled sedation using a standard protocol for dressing changes in burns: patients'
preference, procedural details and a preliminary safety evaluation
Pontuação: 7/14.
Ano da publicação: 2008.
Tipo de publicação: Qualis A2 – Burns : journal of the International Society for Burn Injuries.
Autor(es): NILSSON, Andreas, STEINVALL, Ingrid, BAK, Zoltan, SJÖBERG, Folke.
Área de atuação dos pesquisadores: Medicina (anestesiologia).
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: O experimento foi realizado no
Hospital Universitário Linko Ping, Suécia, no departamento de tratamento de queimaduras.
Durante a troca de curativos, foram aplicadas diferentes técnicas de sedação, no que se refere à
intensidade e à quantidade de sedativos. Através de um equipamento conhecido por índice
bispectral, foi medido o grau de sedação do paciente.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: Participaram do
experimento 11 pacientes com queimaduras, com a área afetada correspondente a mais de 10%
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corpo. Os pacientes que possuíam dificuldades de comunicação ou compreensão do processo
foram excluídos do estudo. Para avaliar a intensidade da dor, foi utilizada a escala analógica
visual e a partir da indicação do paciente foram comparados os resultados com os valores
apresentados nos sinais monitorados.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de
oxigênio e frequência respiratória.
Considerações: Os autores constataram que houve alterações significativas na saturação de
oxigênio quando o nível de anestesia (medido pelo índice bispectral) estava mais baixo.
Também houve alteração na pressão arterial nestas mesmas situações. Para a frequência
respiratória, não encontraram diferenças. Apesar de que o objetivo do estudo foi de determinar
doses e intensidades de anestésicos, os resultados das variáveis biomédicas contribuem para esta
pesquisa.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2, P4, P7, P9, P10 e P11.

Assessing accelerometer based gait features to support gait analysis for people with complex
regional pain syndrome
Pontuação: 7/14.
Ano da publicação: 2010.
Tipo de publicação: Qualis A1 – ACM (Association for Computing Machinery).
Autor(es): YANG, Mingjing, ZHENG, Huiru, WANG, Haiying, MCCLEAN, Sally, HALL,
Jane, HARRIS, Nigel.
Área de atuação dos pesquisadores: Computação.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: Os dados desta pesquisa foram
coletados no Hospital de Doenças Reumáticas do Reino Unido.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: 22 indivíduos foram
recrutados para esta pesquisa: 12 indivíduos que possuíam doenças reumáticas de forma que a
dor causada pela doença interferia no padrão de marcha e 10 indivíduos de controle, ou seja, que
não apresentavam nenhuma doença e também nenhuma alteração no padrão de marcha. Foi
utilizado um equipamento chamado acelerômetro que convertia a marcha de cada indivíduo em
sinais digitais em forma de wavelts. A partir da digitalização do padrão de marcha utilizaram
uma rede neural artificial (RNA) para identificar os padrões alterados em decorrência da dor.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Padrão de marcha.
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Considerações: As conclusões deste trabalho estão voltadas à capacidade da Rede Neural
identificar os padrões de marcha alterados dos normais, porém os estudos que chegam a esta
conclusão constatam que este padrão é alterado em decorrência de dor causada pelas doenças
reumáticas. Esta variável pode ser associada à postura corporal.
Critérios geradores de pontuação: P1, P3, P4, P6, P9, P10 e P13.

Faces of Pain : Automated Measurement of Spontaneous Facial Expressions of Genuine and
Posed Pain
Pontuação: 7/14.
Ano da publicação: 2007.
Tipo de publicação: Qualis A1 – ACM (Association for Computing Machinery).
Autor(es): LITTLEWORT, Gwen C, LEE, Kang, BARTLETT, Marian Stewart.
Área de atuação dos pesquisadores: Computação e Psicologia.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: O estudo não foi realizado em
ambiente hospitalar, mas sim em um laboratório experimental específico para o teste proposto.
No laboratório, havia câmeras de vídeo e um recipiente com gelo.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: O estudo contou com a
participação de 26 pessoas. Na primeira etapa do experimento, solicitava-se ao participante que
alterasse a sua expressão facial com o objetivo de fingir um sentimento de dor. Na segunda
etapa, o participante deveria mergulhar seu braço em um balde de gelo e permanecer durante 60
segundos. Enquanto o braço estivesse mergulhado no balde, o participante deveria manter
naturalidade na expressão facial, ou seja, não forçar nenhuma expressão. Em ambas as etapas, a
expressão facial foi filmada e o objetivo do experimento foi de o computador identificar as
expressões falsas e verdadeiras de dor.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Expressão facial.
Considerações: O sistema computacional proposto pelos pesquisadores utilizou a abordagem
de aprendizado de máquina, além de processamento digital de imagens. Dois treinamentos
foram feitos no sistema: o primeiro para identificar um padrão nas falsas expressões de dor, que
identificou áreas específicas do rosto, como por exemplo, nariz e boca. O segundo para
identificar as expressões reais de dor, que foram mais acentuadas na testa e olhos. O estudo
concluiu que a identificação humana distingue apenas 52% do que é uma expressão falsa de dor
de uma verdadeira, enquanto o sistema computacional conseguiu chegar a uma precisão de
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72%. Este estudo contribui positivamente para este projeto, uma vez que a expressão facial é
uma variável que será considerada na rede causal, porém não basta verificar a alteração na
expressão, mas, principalmente, constatar que se trata de uma expressão real de dor, pois o
próprio paciente poderá simular a dor.
Critérios geradores de pontuação: P1, P3, P4, P6, P10, P12 e P14.
Avaliação da intensidade de dor e da funcionalidade no pós-operatório recente de cirurgia
cardíaca
Pontuação: 6/14.
Ano da publicação: 2006.
Tipo de publicação: Qualis B4 - Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.
Autor(es): BORGES, Juliana Bassalobre Carvalho, FERREIRA, Daniele Leandra Mengue De
Paula, CARVALHO, Sebastião Marcos Ribeiro De, MARTINS, Antonio Sérgio, ANDRADE,
Rubens Ramos, SILVA, Marcos Augusto De Moraes.
Área de atuação dos pesquisadores: Fisioterapia, medicina e estatística.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: Os dados foram coletados em
pacientes que realizaram cirurgia cardíaca no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Botucatu/UNESP .
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: A população alvo foi
constituída por 41 pacientes que realizaram cirurgia cardíaca eletiva por toracotomia médioexternal (TIME).
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Sexo, faixa-etária, variáveis funcionais (cuidados
pessoais, mobilidade e locomoção).
Considerações: Os autores utilizaram, na verdade, uma maior quantidade de variáveis que
influenciam na avaliação cultural da dor do que propriamente os sinais biomédicos. Porém, os
resultados apresentados no artigo foram bastante interessantes, uma vez que através da análise
funcional dos pacientes foi possível inferir a intensidade da dor pós-cirúrgica, bem como,
avaliar o tempo de internação necessária antes da alta hospitalar. Este resultado possibilita
levantar variáveis visuais que podem ser utilizadas para compor a rede causal, como por
exemplo, posição corporal do indivíduo no momento em que passa por crises de dor.
Critérios geradores de pontuação: P2, P5, P8, P9, P10 e P11
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Diagnósticos de enfermagem em vítimas de trauma atendidas em um serviço pré-hospitalar
avançado móvel
Pontuação: 6/14.
Ano da publicação: 2009.
Tipo de publicação: Qualis B3 - Revista Eletrônica de Enfermagem.
Autor(es): CYRILLO, Regilene M.Z., DALRI , Maria Célia Barcellos,CANINI, Silvia Rita
Marin da Silva, CARVALHO, Emilia Campos de, V, LOURENCINI, Renata Roque .
Área de atuação dos pesquisadores: Enfermagem.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: Os dados foram coletados em um
Serviço de Atenção Móvel de Urgência (SAMU) da secretaria municipal de Ribeirão Preto,
durante o atendimento pré-hospitalar de vítimas de trauma. A coleta dos dados encerrava-se no
momento em que o paciente era transferido para a unidade de tratamento definitivo (hospitais,
clínicas, pronto-socorros). Um dos pesquisadores fazia parte da equipe do SAMU e foi
responsável pela coleta de todos os dados da pesquisa.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: Foram analisadas 23
vítimas de acidente de trânsito de modo que 74% das vítimas apresentaram dor aguda em
função do trauma.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Basearam seus estudos nas necessidades humanas básicas:
respiração, circulação, percepção sensorial, temperatura corporal,

integridade tecidual,

mobilidade física, riscos para trauma, infecção ou queda e ainda necessidades psicossociais
(medo e risco para violência direcionada a si mesmo).
Considerações: Das variáveis utilizadas no estudo, compreende-se que as mais relevantes para
esta pesquisa estão relacionadas ao padrão respiratório e circulatório. O padrão respiratório foi
alterado em 21,7% das vítimas e o padrão circulatório, que interfere nas pressões arteriais, foi
alterado em 43,5% das vítimas. O estudo destaca que a dor é a principal consequência do trauma
e que neste grupo de estudo esteve sempre associada a uma lesão tecidual. Apesar de utilizarem
em seu experimento poucas variáveis biomédicas, um detalhe importante para este estudo está
descrito nos resultados e discussão. Há uma menção de que vários fatores podem dificultar o
relato de dor pelo paciente, como por exemplo, alteração no nível de consciência, dificuldade de
comunicação relacionada aos dispositivos orotraqueais e endotraqueais e confusão mental. Para
auxiliar a avaliação da dor nestes casos, há a indicação de que o enfermeiro também deve
verificar as respostas autonômicas, como pressão arterial, aumento da frequência do pulso,
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sudorese e extremidades frias, estas variáveis, sim, selecionaram o trabalho nesta revisão
sistemática.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2, P5, P7, P10 e P11.
Pain behaviour and pain intensity in older persons with severe dementia: reliability of the
MOBID Pain Scale by video uptake
Pontuação: 6/14.
Ano da publicação: 2009.
Tipo de publicação: Qualis B2 - Scandinavian journal of caring sciences.
Autor(es): HUSEBO, Bettina S, STRAND, Liv I, MOE-NILSSEN, Rolf, HUSEBO, Stein B,
LJUNGGREN, Anne E.
Área de atuação dos pesquisadores: Fisioterapia.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: O estudo foi realizado em seções de
fisioterapia em que eram gravadas em vídeo as reações dos pacientes em determinados
movimentos que causam sensações dolorosas.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: O estudo avaliou 26
pacientes que estão em estado de demência severa e dor crônica.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Gemidos, expressão facial e movimentos de defesa.
Considerações: As variáveis utilizadas nesta pesquisa são todas subjetivas, mas por se tratar de
uma seção de fisioterapia, foram utilizadas duas variáveis que podem ser interessantes em uma
rede causal. São elas: gemidos e movimentos de defesa. O estudo descaracterizou as
reclamações de dor, porém considerou os gemidos involuntários, expressados pelos pacientes
em determinados momentos que o profissional sabia que a dor estava sendo mais intensa.
Verificou-se que os pacientes tendem a ter alguma reação de defesa, também involuntária,
frente a um evento intenso de dor aguda. Os pesquisadores concluíram que a expressão facial é
a reação mais comumente observada, seguida dos gemidos e dos movimentos de defesa
respectivamente.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2, P6, P10, P11 e P12.
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Comportamento da pressão arterial sistêmica e da frequência cardíaca durante a fase de dor
da migrânea
Pontuação: 5/14.
Ano da publicação: 2010.
Tipo de publicação: Tese de doutorado em ciências médicas.
Autor(es): DACH, Fabíola.
Área de atuação dos pesquisadores: Medicina.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: Os dados foram coletados na própria
residência do paciente, em momentos livres de dor e em períodos de dor.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: Dez (10) pacientes que
não utilizavam medicamentos que interferissem na pressão arterial ou frequência cardíaca e com
diagnóstico de migrânea foram selecionados. Estes apresentavam crises de 3 a 11 dias de dor
por mês, não tinham qualquer outro problema de saúde e não estavam em tratamento da
migrânea. Nos momentos livres de dor, eram aferidas as medidas em quatro ou cinco dias
consecutivos com seis medidas diárias. Em momentos de dor, as medidas eram feitas a cada 10
minutos nas duas primeiras horas de dor e, após, a cada 15 minutos até o final da crise.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica,
pressão arterial média e frequência cardíaca.
Considerações: Os resultados obtidos na pesquisa indicam que as variáveis referentes à pressão
arterial diminuem significativamente em momentos de dor. Já a medida da frequência cardíaca
apresentou aumento dos valores na primeira hora de dor. O ponto negativo da pesquisa foi o
fato de que as medidas eram aferidas na residência do paciente, utilizando, assim, equipamentos
diferentes e não se tendo a certeza da corretude dos valores apresentados e dos momentos
corretos de dor.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2, P4, P7 e P12.

Avaliação da Dor em Neonatologia
Pontuação: 4/14.
Ano da publicação: 2007.
Tipo de publicação: Qualis B3 – Revista Brasileira de Anestesiologia.
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Autor(es): PEREIRA, Yerkes, GOMEZ, Renato Santiago, MÁXIMO, Thadeu Alves,
CRISTINA, Ana.
Área de atuação dos pesquisadores: Medicina (anestesiologia e pediatria).
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: Nesta pesquisa não foi realizado
nenhum experimento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica acerca do tema.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: Não foi realizado
nenhum experimento nesta pesquisa.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): (Neste caso, estudados) Frequência cardíaca e
respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio, vasoconstrição periférica, sudorese,
dilatação

de

pupilas

e

aumento

da

liberação

de

catecolaminas

e

hormônios

adrenocorticosteróides. Além das variáveis fisiológicas, também foram analisadas as seguintes
variáveis comportamentais: expressão facial, postura, vocalização (choro) e verbalização
(comunicação da dor).
Considerações: Apesar de a pesquisa não ter realizado nenhum experimento, ela se fez presente
nesta revisão sistemática pelo fato de que as variáveis estudadas estão em consonância com os
demais estudos, de modo que o protocolo de revisão sistemática utilizado na seleção dos
trabalhos o selecionou. Porém, pelo fato de que os critérios de pontuação dos trabalhos para o
objetivo desta revisão sistemática considera elegível a maior pontuação os trabalhos que
utilizam uma etapa experimental, este trabalho terá menor representatividade.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2, P6 e P7.

Objective Measurement of Pain Intensity by Electrostimulation of Biological Active Points
Pontuação: 3/14.
Ano da publicação: 2007.
Tipo de publicação: Qualis A2 – EEE International Workshop on Medical Measurement and
Applications.
Autor(es): PESKOV, A.B., STUCHEBNIKOV, V.M.
Área de atuação dos pesquisadores: Não informado (considerado da área médica pelo fato de
ter sido apresentado em um workshop de medicina).
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: Os dados foram coletados em
sessões de eletroacupuntura.
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Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: Foi feita a observação
de 19 pacientes que receberam estímulos elétricos em 16 pontos específicos do corpo, utilizados
em sessões de acupuntura. Em cada sessão, a amplitude dos pulsos ia sendo graduada com
maior intensidade até que o paciente sentisse determinado grau de desconforto, o qual foi
medido com a escala visual de dor.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): não foram utilizados no estudo sinais biomédicos. O
objetivo era comprovar a eficácia da escala visual para medir a intensidade de dor.
Considerações: o protocolo de revisão sistemática utilizado na seleção dos trabalhos selecionou
este trabalho pelo motivo de não informar no título e resumo o fato de que utilizou a escala
visual para inferir a intensidade de dor. Uma vez que a revisão sistemática deve ser impessoal e
seguir criteriosamente o protocolo, nenhum trabalho pode ser excluído se o mesmo não está nos
critérios de exclusão. Porém, os critérios de pontuação dos trabalhos são utilizados para adequar
maior ou menor representatividade de acordo com o objetivo da revisão sistemática.
Critérios geradores de pontuação: P1, P2 e P4.

Intervenções de enfermagem ao paciente com dor
Pontuação: 2/14.
Ano da publicação: 2005.
Tipo de publicação: Qualis C – Arquivos de Ciências e Saúde.
Autor(es): RIGOTTI, Marcelo A., FERREIRA, Adriano M.
Área de atuação dos pesquisadores: enfermagem.
Informações sobre o local onde foi realizada a pesquisa: Nesta pesquisa não foi realizado
nenhum experimento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica acerca do tema.
Informações sobre a população e amostra utilizada no experimento: Não foi realizado
nenhum experimento nesta pesquisa.
Sinal(is) biomédico(s) analisado(s): Local da dor e indicadores não verbais de desconforto,
além das influências culturais sobre a resposta a dor, como experiência de dor, causa, tempo e
medo.
Considerações: Apesar de a pesquisa não ter realizado nenhum experimento, são abordados no
estudo os aspectos culturais que podem influenciar sobre a intensidade da dor. Tais aspectos
também estão relacionados no artigo de Pereira e Zago (1998) que não foi selecionado nesta
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revisão sistemática por ser publicada anteriormente ao ano de 2000, porém foi utilizado nas
referências bibliográficas desta dissertação.
Critérios geradores de pontuação: P2, e P5.

3.2.4 Tabulação geral dos trabalhos com a pontuação
Tabela 10. Tabulação geral dos trabalhos com a pontuação

Os trabalhos apresentados nesta revisão sistematizada de literatura possuem maior enfoque
teórico. Dentre os trabalhos retornados, os que mais contribuíram para a realização desta pesquisa
foram: Avaliação da intensidade da dor e sinais vitais: respostas a um procedimento de enfermagem
e Avaliação da dor em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Estes dois trabalhos contribuíram para a
definição das variáveis utilizadas na Rede Bayesiana para inferir a dor.
Para modelar o design do experimento, bem como para definir a forma de simulação da
dor, o trabalho Faces of Pain : Automated Measurement of Spontaneous Facial Expressions of
Genuine and Posed Pain foi o que mais contribuiu, uma vez que também utilizou o gelo para
simular a dor.
No próximo capítulo serão apresentados detalhes referentes a realização do experimento
bem como a análise dos dados coletados.
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4 DESENVOLVIMENTO
Nesta seção serão apresentadas as informações sobre o experimento, no que se refere à
metodologia de coleta de dados (design do experimento), variáveis que foram selecionadas,
modelagem da Rede Bayesiana, análise dos dados coletados no experimento e especificações sobre
o software desenvolvido.
Para as definições sobre a coleta dos dados, bem como para validar a Rede Bayesiana e as
variáveis utilizadas, foram consultados dois profissionais da área da saúde. Estes validaram o design
do experimento e a Rede Bayesiana: Doutoranda Ana Graziela Alvarez12 e Dra. Grace Dal Sasso13.

4.1 DESIGN DO EXPERIMENTO
O experimento se caracteriza pela manipulação de algumas variáveis e pela observação de
outras, em uma situação real, através do levantamento dos dados em ambiente preparado, em que os
indivíduos foram submetidos à dor através da imersão do braço no gelo. Em qualquer experimento
deve haver uma preocupação com a validade interna e externa, ou seja, ter a confiabilidade de que o
efeito obtido é devido a manipulação feita e não devido a outros fatores, além de que o efeito
observável possa ser generalizado. Para minimizar as ameaças à validade interna e externa, foram
definidos os seguintes parâmetros para o experimento:

4.1.1 População
Funcionários, alunos, professores e pacientes da clínica-escola de fisioterapia da
Universidade do Sul de Santa Catarina (Campus Sul), de diferentes faixas etárias (adultos e jovens),
de ambos os sexos e de diferentes etnias. Os indivíduos não podiam estar utilizando de nenhuma

12
13

Doutoranda Ana Graziela Alvarez : http://lattes.cnpq.br/4107747774352217.
Dra. Grace Dal Sasso : http://lattes.cnpq.br/6110033806057341
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medicação analgésica e foram selecionadas pessoas que possuíam todas as aptidões físicas e
cognitivas para o preenchimento dos requisitos do instrumento de coleta de dados.

4.1.2 Amostra
A técnica de amostragem utilizada, de acordo com Barbetta, Reis e Bornia (2010), foi a
seleção de amostragem acidental ou a esmo. Os autores esclarecem que esta técnica se difere
bastante da técnica por amostragem aleatória simples, mas é bastante utilizada quando não é
possível conhecer anteriormente todas as variáveis de cada elemento da população.
A clínica escola de fisioterapia da Unisul possui 3 funcionários (secretária, assistente social
e atendente). No semestre de 2011-B, em que ocorreu a coleta dos dados, 3 professores
coordenavam os estágios de 12 alunos. Estavam em atendimento 144 pacientes adultos, totalizando
uma população de 162 indivíduos.
A intenção inicial era fazer um censo, ou seja, a amostra deveria contemplar todos os
elementos da população. Porém, pela característica do experimento, nem todos os elementos
poderiam participar, pela exclusão por estarem utilizando medicação analgésica e também por não
se disponibilizarem. Foi utilizada então uma amostra de 120 indivíduos.
De acordo com Barbetta, Reis e Bornia (2010), o grau de confiança da amostra ideal
(calculado em função do erro amostral) é de 95%. Aplicando-se o cálculo do grau de confiança na
amostra selecionada, dado por 18 se obtém um nível de confiança de 99%.
U ∝/2.V X
<=T
W

(18)

Onde:
n = Número de indivíduos da amostra.
Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado.
σ = Desvio padrão populacional.
E = margem de erro.

Sendo assim, para o treinamento e validação da rede causal (verificação das
probabilidades), foram coletados os dados de 120 pessoas. As pessoas foram selecionadas de forma
aleatória, conforme a disponibilidade, o que segundo Barbetta, Reis e Bornia (2010) caracteriza
amostragem acidental ou a esmo. Dessas 120 amostras, 80 foram utilizadas para o treinamento da
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rede e 40 para a validação. A escolha das amostras para o treinamento e validação foi aleatória
controlada.
A seleção aleatória na amostra para pré-teste e pós-teste diminuiu satisfatoriamente as
seguintes ameaças:
•

Instrumentação: o preenchimento da escala analógica de dor foi conduzida pelo
mesmo pesquisador e os sinais biomédicos foram coletados utilizando instrumentos
específicos aferidos, o que diminui erros de medição. Houve a coleta dos dados
antes e depois do procedimento.

•

Testagem: o fato de a amostra ter sido diferente para o pré-teste e pós-teste anulou
essa ameaça, uma vez que não houve conscientização dos indivíduos acerca de
possíveis preenchimentos induzidos nas escalas de dor, e que não houve como
manipular os valores obtidos na medição dos sinais.

•

Maturação: não houve a possibilidade dos indivíduos melhorarem após a
intervenção, uma vez que se trata de medição de sinais biomédicos, e, sendo assim,
essa ameaça também está nula.

•

História: para evitar a ocorrência de eventos externos influenciando na melhora
dos resultados, a rede foi validada antes do pós-teste por dois especialistas da área
da saúde, além do fato que a amostra foi diferente, diminuindo essa ameaça.

•

Seleção: de acordo com os cálculos realizados em 18, a amostra possui um grau de
confiança de 99%.

•

Mortalidade Seletiva e contaminação: uma vez que as amostras foram diferentes
para pré e pós-testes, não houve ameaça de mortalidade seletiva e de contaminação.

•

Comportamento competitivo: os indivíduos que participaram da amostra não
tiveram contato uns com os outros, pois o procedimento foi realizado de modo
particular e pessoal. Um indivíduo não soube da participação de outro no
experimento.

•

Efeito de expectativa do sujeito e do experimentador: o sujeito, no momento de
preencher a escala analógica de dor, ao saber que está participando de um
experimento, pode influenciar de forma a inferir incorretamente a sua dor na escala.
Para reduzir essa ameaça, a escala foi preenchida antes do procedimento, com o
objetivo de avaliar se o voluntário já apresentava algum desconforto doloroso, e
depois do procedimento, para verificar o quanto a dor aumentou. Houve também
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um grupo de controle, que se trata de 4 indivíduos que participaram do
experimento, mas que não foram submetidos a nenhum desconforto doloroso, pois
foi utilizado água em temperatura ambiente ao invés de gelo. Essa abordagem foi
utilizada para simular o efeito placebo. Os quatro indivíduos do grupo de controle
não inferiram nenhuma dor.
De modo geral, o experimento realizado é conhecido como duplo cego com placebo, cujo
desenho pode ser representado pela Figura 15:

AXO
A X0 O
Figura 15: Desenho do experimento duplo cego com placebo

Onde A são os dados medidos antes do procedimento, X é o procedimento e O os dados medidos
após o procedimento. X0 é a representação inócua (placebo), ou seja, os indivíduos que participaram
da coleta de dados, mas que não foram submetidos a eventos de dor.

4.1.3 Pré-Teste
Para a realização do pré-teste, com o objetivo de levantar as probabilidades da rede causal,
foi preenchida uma ficha, que teve a participação do indivíduo e do pesquisador. Antes do
procedimento, o indivíduo indicou o nível de dor que está sentindo na escala visual, o pesquisador
preencheu os valores para os sinais biomédicos especificados e para as observações que devem ser
feitas sobre as variáveis que não podem ser medidas por equipamentos específicos. Logo após o
procedimento, os mesmos dados foram coletados do indivíduo, que preencheu novamente a escala
de dor, indicando a intensidade que sentiu durante o procedimento, sendo feita também uma nova
medição dos sinais biomédicos para constatar os sinais que se alteraram em decorrência da dor
causada no procedimento.

4.1.4 Pós-Teste
Para a realização do pós-teste, com o objetivo de validar o sistema desenvolvido, foi
preenchida a mesma ficha do pré-teste, porém agora apenas após o procedimento (imersão do braço
no gelo). Após a inserção dos dados no sistema, foi feita a comparação dos resultados.
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4.1.5 Instrumento de coleta de dados
Os valores coletados durante o procedimento foram transcritos para um formulário
específico que se encontra no Apêndice B. Algumas variáveis foram coletadas por observação do
pesquisador, outras foram coletadas através de entrevista com o indivíduo e, ainda, os valores para
as variáveis que se referem à medição dos sinais biomédicos foram coletadas através de aparelhos
específicos. Os mesmos aparelhos foram utilizados em todos os indivíduos para evitar diferenças
nas aferições. São eles:
•

Termômetro digital auricular da marca Powepack® – para medir a temperatura
corporal.

•

Esfigmomanômetro digital de pulso da marca G-TECH® – para medir a pressão
sistólica e diastólica.

•

Oxímetro da marca Contec® – para medir a quantidade de oxigênio no sangue e
também para medir a frequência cardíaca.

•

Escala digital analógica – para que o voluntário indicasse a dor sentida. A escala
está descrita no Anexo C.

As variáveis utilizadas com seus respectivos padrões, bem como as ligações condicionais
entre elas, estão especificadas na seção 4.2.

4.1.6 Cenário do experimento
Inicialmente, a coleta dos dados seria feita em pacientes internados em hospitais, que
realizariam procedimentos médicos e de enfermagem que causassem dor. O enfermeiro seria o
pesquisador que além de solicitar o preenchimento do TCLE pelo paciente, faria a coleta dos dados
(medição dos sinais biomédicos), entrevistas e observações pertinentes antes e depois do
procedimento.
A coleta dos dados foi iniciada no Hospital e maternidade Socimed, em Tubarão, SC, nos
departamentos de pronto-atendimento, CTI, Socicor (setor de cardiologia) e setor A (internação de
pacientes adultos).
No decorrer de dois meses, foram identificadas algumas dificuldades que iriam interferir
no resultado da pesquisa:
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- Os enfermeiros, na maioria das vezes, não tinham o tempo necessário durante o
procedimento para executar todas as fases necessárias da coleta de dados, tendo assim, muitos
formulários incompletos e sem a assinatura no TCLE, anulando muitas amostras.
- Não houve a utilização dos equipamentos adquiridos para a coleta de dados, de forma que
cada profissional utilizou os seus próprios equipamentos, que não eram os mesmos em todos os
pacientes. Essa dificuldade poderia criar vieses na pesquisa em função da calibração dos
equipamentos.
- Não havia possibilidade de controlar o ambiente da coleta de dados, por exemplo, alguns
pacientes estavam deitados, outros sentados, alguns em repouso e outros que acabavam de chegar
ao pronto-atendimento. Algumas salas estavam com o ar-condicionado ligado e outras não. Essas
diferentes circunstâncias interferiram diretamente nos dados. Da mesma forma, não houve o
cuidado de selecionar os pacientes que não estavam utilizando medicação analgésica.
- Ainda em função do tempo necessário para a coleta de dados, alguns enfermeiros
optaram por não mais realizá-la, justificando que estava atrapalhando o fluxo de trabalho. Em dois
meses de coleta de dados, apenas 8 formulários puderam ser aproveitados.
Identificadas essas dificuldades que inviabilizariam a pesquisa, foi determinado um novo
cenário para a coleta de dados que passou a ser feita na clínica-escola de fisioterapia da
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, simulando a dor a partir do contato com o gelo.
A amostra então passou a ser pacientes da clínica-escola de fisioterapia, bem como alunos
e funcionários da Universidade (todos ligados a clínica de fisioterapia, como estagiários e
professores).
Esse novo cenário apresentou algumas vantagens:
- O pesquisador passou a ser o próprio autor da pesquisa, o que facilitou o rigor na
utilização dos equipamentos adequados, bem como o controle do tempo necessário para realizar a
coleta de dados.
- Os indivíduos participantes da amostra puderam ser escolhidos de acordo com os critérios
necessários, como por exemplo, não estar utilizando nenhuma medicação analgésica e estar em
condições de se comunicarem verbalmente para responder aos questionários.
- O ambiente passou a ser mais controlado, de forma que foi utilizada uma sala reservada,
climatizada e com móveis nas alturas adequadas para todos os dados coletados.
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Como desvantagem, apresenta-se o fato de que nem todas as variáveis levantadas se
apresentaram neste novo ambiente. As variáveis e as adequações necessárias estão especificadas no
item 4.2.

4.1.7 A coleta de dados
Os dados foram coletados nos meses de setembro e outubro do ano de 2011. O
procedimento completo da coleta de dados passou por 3 etapas, que foram:
1 – A secretária da clínica-escola de fisioterapia fazia o convite aos pacientes, alunos e
funcionários para que participassem como voluntários da pesquisa. Neste momento fazia uma breve
explicação dos objetivos, de como seria o experimento e entregava aos voluntários que se
disponibilizavam a participar o TCLE.
2 – O pesquisador ficava na sala aguardando a chegada dos voluntários, que deveriam
fazer a coleta dos dados antes do atendimento fisioterápico. Essa característica foi necessária para
evitar alterações nos sinais biomédicos analisados em função do esforço físico feito durante a seção
de fisioterapia.
3 – Ao chegar à sala, o pesquisador explicava com mais detalhes o procedimento e
solicitava a assinatura do TCLE. No procedimento os voluntários faziam a imersão do braço em
uma bandeja com gelo, de forma que o braço ficasse totalmente imerso durante 30 segundos. A
sala tinha 8 metros quadrados, uma maca de 90 cm de altura que serviu de mesa, e dois bancos, uma
para o pesquisador e outro para o voluntário. A sala utilizada e o experimento sendo executado
podem ser vistos nas Figuras 16, 17 e 18:
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Figura 16: Sala e mobília utilizadas para a coleta de dados

Figura 17: Recipiente com gelo utilizado para coletar os dados
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Figura 18: Coleta de dados sendo feita em um paciente da clínica de fisioterapia

4.1.8 Ética em experimentos com seres-humanos
A realização de experimentos com seres humanos visa proporcionar à ciência a
aplicabilidade de novos conceitos, justamente para o bem-estar da humanidade. Porém o que não
pode deixar de ser lembrado é de se criar mecanismos que evitem abusos na experimentação, a fim
de não tornar o ser humano um mero cobaia.
Com o objetivo de salvaguardar o ser humano, foi elaborado pela Organização Mundial de
Saúde, em conjunto com o Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas, o
documento “Diretrizes Internacionais Propostas para a Pesquisa Biomédica em Seres Humanos”,
em 1981. No Brasil, o documento foi traduzido e editado pelo Ministério da Saúde em 1985. Em
1993, foi novamente atualizado através de uma nova revisão.
Vale destacar, neste documento, a Resolução número 1, de 13 de julho de 1988 e a
resolução 196/96, as quais estabelecem as normas para pesquisa em saúde, levando em
consideração os princípios básicos da bioética: a não maleficência, a beneficência, a
autodeterminação, a justiça e o sigilo.
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Em obediência ao princípio da autodeterminação, torna-se obrigatório o “consentimento
esclarecido” que é um termo assinado ao paciente que fará parte da amostra da pesquisa. No
apêndice A, encontra-se o TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido) que será utilizado na
realização dos experimentos.
Além do TCLE, o projeto de pesquisa com o design do experimento também foi submetido
ao Comitê de Ética da Univali14. O protocolo de envio está no anexo A.

4.2 MODELAGEM DA REDE BAYESIANA
De acordo com os estudos realizados no referencial teórico, bem como estudos correlatos
na revisão sistemática de literatura, foram definidas as variáveis utilizadas na modelagem da Rede
Bayesiana para inferir a intensidade da dor. As mesmas, conforme já mencionado, foram validadas
pelos dois profissionais da saúde consultados.
Serão agora apresentadas as variáveis, com uma breve explicação, bem como os padrões
de normalidade definidos.

4.2.1 Variáveis utilizadas na Rede Bayesiana
Etnia: a etnia de uma pessoa é definida pela sua origem, traços físicos e culturais. A etnia
foi levantada através de entrevista, de forma que o próprio indivíduo fez a escolha de qual grupo
ético pertence: mulato (descendentes de negros e brancos), caboclos (descendentes de índios e
brancos), cafuzo (descendentes de índios e negros), indígena (nativos da região brasileira), brancos
(apresentam pouca pigmentação na pele, ou seja, pele clara) e negros (apresentam grande
pigmentação na pela, ou seja, pele escura).
Sexo: de acordo com estudos correlatos, o sexo (masculino ou feminino) pode influenciar
na intensidade da dor por fatores culturais e fisiológicos. Além disso, essa variável foi utilizada
como probabilidade condicional para a variável frequência respiratória e foi levantada através da
observação do pesquisador.

14

O Comitê de Ética em Pesquisa da Univali (CEP/UNIVALI) é um colegiado interdisciplinar e independente, criado
para defender os interesses e direitos dos sujeitos de pesquisa em sua integridade e dignidade. É um órgão que contribui
para o desenvolvimento de pesquisa científica dentro de padrões éticos. (http://www.univali.br).
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Idade15: de acordo com a idade, foi feita a classificação do indivíduo pelas seguintes faixas
etárias: 15–20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, e acima de 80 anos . A idade foi
condicional para as variáveis frequência cardíaca, temperatura e choro e foi levantada através de
entrevista.
Pressão Arterial Sistólica: de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
(2010), a PA sistólica representa a contração miocárdica e tem como valores: normal (130-139
mmHg16), limítrofe (140 – 160 mmHg) e hipertensão (acima de 16 mmHg). Foi coletada com o
esfigmomanômetro e a entrada da Rede Bayesiana se dá através da alteração antes e depois do
procedimento com faixas especificadas na Figura 19.
Pressão Arterial Diastólica: também de acordo com a Sociedade Brasileira de
Cardiologia, a pressão diastólica, que representa o relaxamento cardíaco no enchimento de sangue
pelo coração, tem como valores: normal (85-89 mmHg), limítrofe (90-100 mmHg) e hipertensão
(acima de 100 mmHg). Também foi coletada com o esfigmomanômetro e a entrada da Rede
Bayesiana se dá através da alteração antes e depois do procedimento com faixas especificadas na
Figura 19.
Frequência Cardíaca: a frequência cardíaca representa a quantidade de contrações do
coração em um minuto. Foi medida por um oxímetro (que possui também monitor cardíaco) e os
padrões estabelecidos em repouso são condicionais à idade: normal em adultos e jovens (média de
80 bpm17), normal em crianças (média de 140 bpm). Os valores de entrada na Rede Bayesiana serão
as alterações antes e depois do procedimento com faixas especificadas na Figura 19.
Temperatura: a temperatura externa auricular foi medida por um termômetro digital e na
Rede Bayesiana foram considerados os valores: baixou, inalterada e aumentou. Em adultos e jovens
a temperatura normal possui as variações entre 36° e 37°. Quando a temperatura esteve fora da
normalidade antes do procedimento, a amostra foi descartada.
Frequência Respiratória: a avaliação dos valores para a frequência respiratória também
são padronizados nas mesmas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sendo consideradas
satisfatórias nos homens quando a quantidade de ventilações no período de um minuto se mostra na

15

A faixa etária estabelecida está de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) e foram extraídos do
Departamento de Informática do SUS (www.datasus.gov.br).
16
mmHg: milímetros de mercúrio, também chamado Torricelli.
17
bpm: batimentos por minuto.
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faixa de 14-18 mrpm18. Nas mulheres, a frequência padrão passa a ser de 16-20 mrpm. A coleta dos
valores para essa variável foi feita através da medição manual pelo pesquisador e foram inseridos na
Rede Bayesiana os valores: diminuiu, inalterada, aumentou.
Sudorese: esta variável teve apenas dois valores: sim ou não. Foi coletada através da
observação do pesquisador nas extremidades (narinas, mãos, pés e axilas). Para evitar subjetividade
nesta variável, foi utilizado um lenço de papel. Caso o volume de suor tenha sido suficiente para
marcar o lenço em pelo menos uma extremidade, foi atribuído valor positivo.
Tensão Muscular: foi observada pelo pesquisador que preencheu os valores sim e não. O
valor “sim” foi estabelecido caso o indivíduo tenha esticado o braço, perna ou costas durante o
procedimento.
Choro: o pesquisador observou se o indivíduo chorou. Essa variável será na Rede
Bayesiana condicional a idade, e foi atribuído valor positivo apenas caso houvesse lacrimejamento
nos olhos. Reclamações não foram atribuídas como choro.
Oxigenação: a quantidade de oxigênio no sangue foi coletada por meio de um oxímetro.
Os valores para a Rede Bayesiana foi a diferença de valores antes e depois do procedimento com
faixas especificadas na Figura 19. Valores normais são da ordem de 95% a 100% para um paciente
respirando ar-ambiente.
Vômito/Náusea: o pesquisador registrou “sim”ou “não” de acordo com a observação feita.
A atribuição seria positiva apenas caso o indivíduo tivesse vomitado ou apresentado ânsia de
vômito. Em virtude do novo cenário essa variável não foi referenciada.
Palidez: o pesquisador também registrou “sim”ou “não”, de acordo com a observação feita
ao indivíduo referente à palidez cutânea no rosto, que se caracteriza por pele pálida embranquecida,
lábios e olhos sem sinal de sangue.
Posição Corporal: o pesquisador registrou “sim”, caso o indivíduo tenha alterado de
posição corporal pelo menos uma vez enquanto estava com o braço imerso no gelo.
Expressão Facial: o pesquisador também registrou caso a expressão facial do indivíduo,
durante o procedimento indique que ele esteja sentindo dor. Essa indicação foi positiva quando
houve franzimento da testa, olhos ou boca.

18

mrpm: movimentos respiratórios por minuto.
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Experiência Anterior: foi coletada através de entrevista com o paciente, perguntando se já
passou por este procedimento ou por procedimento similar anteriormente.
Traumático: condicional a variável experiência anterior, que foi coletada através de
entrevista. Caso o paciente já tenha passado por experiência similar foi registrado se foi traumático
ou não na referida ocasião.
Procedimentos médicos ou de enfermagem: seria registrado conforme a observação do
pesquisador: “sim”, caso houvesse no indivíduo algum procedimento médico ou de enfermagem,
como por exemplo, sondas, pinos, suturas, etc. Em virtude do novo cenário não houve ocorrência
para essa variável.
Ansiedade: foi registrado “sim” caso o pesquisador tenha constatado sinais de ansiedade,
como por exemplo, aflição, impaciência, tremores, etc. Para evitar subjetividade foi estabelecido o
seguinte critério: Caso tenha expressado verbalmente uma das frases: “que medo”, “vai doer?”, “vai
demorar?”, “se eu não agüentar?” e “ai”. Também foi registrado “sim” caso o paciente estivesse
apresentando tremores.
Local Sensível: seria registrado “sim” através da observação do pesquisador, caso o
procedimento fosse realizado nos flancos (região lateral do tórax), olhos ou genitais. Em virtude do
novo cenário não houve ocorrência para essa variável.

4.2.2 Modelagem da Rede Bayesiana
Para modelar e testar a Rede Bayesiana foi utilizada a ferramenta GeNIe19, um software
livre que dá suporte para criação, manipulação e avaliação de Redes Bayesianas, com o auxílio de
uma interface gráfica.
A rede é representada graficamente através de um diagrama, em que as variáveis são
exibidas como nós e as dependências condicionais exibidas como arcos em forma de setas entre os
nós. A cada nó é atribuída uma tabelas de probabilidades, que serão especificadas no decorrer da
análise dos dados. Após a definição das probabilidades, podem ser definidas evidências na rede para
que ocorram inferências a respeito das probabilidades condicionais a determinado fator de certeza.

19

http://projects.hepforge.org/genie/
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A interface gráfica do geNIe também possibilita que a Rede Bayesiana modelada possa ser
facilmente validada pelos especialistas, sem que precisem compreender efetivamente a lógica
computacional.
A Figura 19 exibe a Rede Bayesiana modelada com os nós, os valores possíveis para cada
nó bem como os relacionamentos condicionais. Os valores para o nó central “Dor” são os mesmos
valores utilizados na escala analógica. Os pontos de interrogação em cada nó é uma indicação da
ferramenta geNIe que as probabilidades ainda não foram preenchidas. Os nós representados na cor
amarela indicam que são variáveis que necessitam de entrevista com o paciente, os representados
pela cor verde necessitam da observação do profissional de saúde, e, por sua vez, os na cor azul são
as variáveis que podem ser medidas pelos equipamentos específicos.

Figura 19: Rede Bayesiana modelada completa
Percebe-se, ainda, na Figura 19, que o nó “idade” é condicional ao nó “Choro”. Da mesma
forma, o nó “Sexo” também é condicional ao nó “Choro” e o nó “Exp_Ant” é condicional ao nó
“Traumático”.
Com a alteração no cenário de coleta de dados, algumas variáveis não se fizeram presentes
com o novo perfil da amostra. Sendo assim, a Rede Bayesiana foi remodelada (Figura 20), retirando
variáveis que não são compatíveis com o novo cenário e incluindo a variável “Tempo” (tempo de
permanência no gelo). Os valores para essa variável são: “Sim”, para quando o voluntário aguentou
o tempo mínimo de permanência e “Não”quando não aguentou.

112

Na massa de dados analisada, também ficou visível os relacionamentos de
condicionalidade entre as variáveis FR (Frequência Respiratória), que é condicional á variável
Idade e FC (Frequência Cardíaca), que também é condicional à variável Idade.
Além desses novos relacionamentos de condicionalidade, também foram criadas variáveis
intermediárias (Pressão, OX3 e FC3), com o objetivo de diminuir a quantidade de estados da
variável DOR para melhor desempenho na rede.
A Figura 20 exibe a Rede Bayesiana utilizada nos experimentos:

Figura 20: Rede Bayesiana remodelada

4.3 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS
Antes do desenvolvimento do sistema e o treinamento da Rede Bayesiana, foi necessário
fazer a análise exploratória dos dados, para conhecer algumas características do processo com base
nos dados coletados no experimento. Com o uso adequado de tabelas, gráficos e medidas pode-se
descobrir certas estruturas que não são evidentes nos dados brutos (BARBETTA; REIS e BORNIA,
2010).
Os dados do experimento possuem variáveis qualitativas e quantitativas. Barbetta, Reis e
Bornia (2010) indicam que a análise dessas variáveis deve ser feita separadamente, pois possuem
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características distintas. As variáveis quantitativas contínuas foram categorizadas, de acordo com a
amplitude total, para servirem de entrada para a Rede Bayesiana.
A análise feita para cada variável foi a distribuição de freqüência, para observar a
ocorrência de cada variável, e a regressão linear simples (RLS) das variáveis com a dor inferida, o
que já dá inicio a metodologia das Redes Bayesianas.

4.3.1 Distribuição de frequências
As frequências de cada variável foram feitas de forma absoluta e relativa em tabelas de
frequência. Quando se trata de variável quantitativa também foram apresentados a média e o desvio
padrão juntamente com o gráfico de dispersão em relação ao desvio padrão.

a) Distribuição de frequência da variável sexo
Referente à variável sexo houve a predominância de voluntários do sexo feminino, em
função de que a maioria dos pacientes, professores, alunos e funcionários da clínica de fisioterapia
da Unisul são mulheres. Apesar da predominância feminina, os 39 voluntários do sexo masculino
foram suficientes para ter representatividade na Rede Bayesiana. Os valores estão especificados na
Tabela 11:
Tabela 11. Distribuição de frequência da variável sexo
Sexo

Frequência

Porcentagem

Masculino

39

32,5

Feminino

81

67,5

120

100,00

Total

b) Distribuição de frequência da variável idade
As classes para a variável idade foram criadas de acordo com a amplitude total. A menor
idade foi 15 e a maior foi 83. Na Figura 21 fica evidenciado que essa variável foi homogênea, uma
vez que 91 voluntários possuem a idade na faixa do desvio padrão. Esse número representa 75,83%
da amostra.
A média das idades foi de 38,26 anos e o desvio padrão foi de 16 anos.
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Tabela 12. Distribuição de frequência da variável idade
Idade

Frequência

Porcentagem

15 ├ 20

20

16,67

21 ├ 30

26

21,67

31 ├ 40

24

20,00

41 ├ 50

25

20,83

51 ├ 60

9

7,50

61 ├ 70

12

10,00

71 ├ 80

3

2,50

Acima de 80

1

0,83

120

100,00

Total

Figura 21: Gráfico de dispersão da idade em relação do desvio padrão

c) Distribuição de frequência da variável etnia
Para a variável etnia, apesar de a classificação conter todos os grupos étnicos (brancos,
negros, cafuzos, mulatos, índios e caboclos), somente houve representação para as etnias branca e
negra. Além disso, dentre essas duas etnias, somente 7 voluntários são negros, o que
proporcionalmente torna o valor pouco representativo (5,83%).
Tabela 13. Distribuição de frequência da variável etnia
Etnia

Frequência

Porcentagem

Branca

113

94,17

Negra

7

5,83
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Total

120

100,00

d) Distribuição de frequência da variável ansiedade
Para a variável ansiedade, para evitar a subjetividade na coleta dos dados, foi registrado
“sim” apenas quando o voluntário tenha expressado verbalmente uma das frases: “que medo”, “vai
doer?”, “vai demorar?”, “se eu não agüentar?” e “ai”. Também foi registrado “sim” caso o paciente
estivesse apresentando tremores.
Pelo fato de que o contato com o gelo não causa medo na maioria das pessoas, a maioria
dos voluntários (88) não apresentaram nenhum sinal de ansiedade. Porém, 32 voluntários tiveram o
valore registrado como “sim”, em função do medo de não agüentar o tempo necessário para
completar o experimento.
Tabela 14. Distribuição de frequência da variável ansiedade
Ansiedade

Frequência

Porcentagem

Sim

32

26,67

Não

88

73,33

120

100,00

Total

e) Distribuição de frequência da variável tempo
O tempo mínimo necessário de imersão do braço no gelo foi de 30 segundos. Isso porque
depois desse tempo o frio causado pelo gelo começa a anestesiar, diminuindo gradualmente o
desconforto. A maioria dos voluntários aguentou o tempo mínimo, porém 18 voluntários não
conseguiram permanecer até ao final. Mesmo assim os dados foram coletados normalmente e a
variável foi incluída na Rede Bayesiana, para também ser utilizada nas inferências probabilísticas.
Tabela 15. Distribuição de frequência da variável tempo
Tempo

Frequência

Porcentagem

Sim

102

85,00

Não

18

15,00

120

100,00

Total

f) Distribuição de frequência da variável palidez
Apenas 18 voluntários apresentaram palidez, que foi caracterizada pelo branqueamento do
rosto enquanto o braço permaneceu imerso no gelo. Uma característica importante é que a maioria
dos voluntários que não agüentaram o tempo mínimo de imersão foram os que apresentaram a
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palidez, podendo posteriormente ser criada uma relação de dependência na Rede Bayesiana
(probabilidade condicional).
Tabela 16. Distribuição de frequência da variável palidez
Palidez

Frequência

Porcentagem

Sim

18

15,00

Não

102

85,00

120

100,00

Total

g) Distribuição de frequência da variável tensão muscular
A tensão muscular esteve presente em 51 voluntários e foi bastante fácil de identificar, pois
esses voluntários esticaram as costas e permaneceram tensos até a retirada do braço do gelo.
Tabela 17. Distribuição de frequência da variável tensão muscular
Tensão Muscular

Frequência

Porcentagem

Sim

51

42,50

Não

69

57,50

120

100,00

Total

h) Distribuição de frequência da variável expressão facial
A alteração da expressão facial também foi uma variável de fácil identificação e esteve
presente na maioria dos voluntários (70,83%). Para os voluntários que apresentaram a alteração
facial, já no primeiro contato com o gelo era constatado o valor positivo.
Tabela 18. Distribuição de frequência da variável expressão facial
Expressão Facial

Frequência

Porcentagem

Sim

85

70,83

Não

35

29,17

120

100,00

Total
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i) Distribuição de frequência da variável posição corporal
A alteração na posição corporal se apresentou positiva em 51 voluntários. Para registrar
“sim” foram consideradas as alterações de posição corporal enquanto o braço estivesse imerso no
gelo.
Tabela 19. Distribuição de frequência da variável posição corporal
Posição Corporal

Frequência

Porcentagem

Sim

51

42,50

Não

69

57,50

120

100,00

Total

j) Distribuição de frequência da variável frequência respiratória
A medição da frequência respiratória, registrada antes e depois do procedimento, foi feita
através da contagem visual e tátil durante 30 segundos e o resultado multiplicado por 2, para
registrar os batimentos por minuto. Pelos estudos relatados, esperava-se apenas diminuição na
frequência respiratória, porém também ocorreu o aumento em 9,17% dos casos.
Tabela 20. Distribuição de frequência da variável frequência respiratória
Frequência Respiratória

Frequência

Porcentagem

Diminuiu

78

65,00

Inalterada

31

25,83

Aumentou

11

9,17

120

100,00

Total

k) Distribuição de frequência da variável frequência cardíaca20
Para a frequência cardíaca houve a diminuição dos batimentos em 18,33% dos casos,
permaneceu inalterada em 1,67% dos casos e aumentou na maioria, que representa 80% dos casos.
A maior diminuição registrada foi de 17 bpm e o maior aumento foi de 41 bpm.

20

Os valores apresentados representam a diferença na frequência cardíaca (bpm) antes e depois do procedimento.
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A média de alteração foi de 6,95 bpm com o desvio padrão de 9,73 bpm. Com esses
cálculos percebem-se no gráfico de dispersão, exposto na Figura 22, que a amostra possui 28
indivíduos heterogêneos.
Tabela 21. Distribuição de frequência da variável frequência cardíaca
Frequência Cardíaca

Frequência

Porcentagem

-11 ├ -20

5

4,17

-1 ├ -10

17

14,16

0

2

1,67

├ 10

62

51,66

11 ├ 20

23

19,17

> 20

11

9,17

120

100,00

1

Total

Figura 22: Gráfico de dispersão da frequência cardíaca em relação do desvio padrão
l) Distribuição de frequência da variável oxigenação21
A oxigenação aumentou na maioria dos casos: 37,5% permaneceram inalteradas em 29,17% dos
casos e diminuíram 33,33% dos casos.

21

Os valores apresentados representam a diferença na oxigenação (%) antes e depois do procedimento.
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A média de alteração foi de 0,32% com o desvio padrão de 2,68%. A maior diferença negativa foi
de 8% e positiva de 14%. Apenas 9 indivíduos da amostra são heterogêneos, gerando o gráfico de
dispersão da Figura 23.

Tabela 22. Distribuição de frequência da variável oxigenação
Oxigenação

Frequência

Porcentagem

< -4

1

0,83

-1├ -4

39

32,5

0

35

29,17

1├ 4

41

34,17

>4

4

3,33

Total

120

100,00

Figura 23: Gráfico de dispersão da oxigenação em relação do desvio padrão
m) Distribuição de frequência da variável P.A. Sistólica22
A maior alteração na P.A. sistólica se deu através do aumento, representando 79,17% dos casos. O
maior aumento foi de 49 mmHg e a maior diminuição foi de 39 mmHg. A média de alteração foi de
11,16 mmHg com o desvio padrão de 15,5 mmHg. No cálculo da dispersão 29 indivíduos se
apresentaram heterogêneos na amostra.

22

Os valores apresentados representam a diferença na pressão arterial sistólica (mmHg) antes e depois do
procedimento.
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Tabela 23. Distribuição de frequência da variável P.A. Sistólica
P.A. Sistólica
Frequência
Porcentagem
-21 ├ -40

4

3,33

-1 ├ -20

19

15,83

0

2

1,67

1 ├ 20

66

55,00

21 ├ 40

25

20,84

41 ├ 50

4

3,33

Total

120

100,00

Figura 24: Gráfico de dispersão da P.A. Sistólica em relação do desvio padrão

n) Distribuição de frequência da variável P.A. Diastólica23
Na P.A. sistólica também houve a predominância de aumento, representada por 78,33% dos casos.
O maior aumento foi de 35 mmHg e a maior diminuição foi de 27 mmHg. A média de alteração foi
de 7,82 mmHg com o desvio padrão de 10,64 mmHg. No cálculo da dispersão também 29
indivíduos se apresentaram heterogêneos na amostra.

23

Os valores apresentados representam a diferença na pressão arterial diastólica (mmHg) antes e depois do
procedimento.
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Tabela 24. Distribuição de frequência da variável P.A. Diastólica
P.A. Diastólica

Frequência

Porcentagem

-11 ├ -30

5

4,17

-1 ├ -10

17

14,17

0

4

3,33

1 ├ 10

49

40,83

11 ├ 30

43

35,83

31 ├ 40

2

1,67

Total

120

100,00

Figura 25: Gráfico de dispersão da P.A. Diastólica em relação do desvio padrão
o) Distribuição de frequência da variável temperatura
A temperatura auricular se manteve bastante homogênea. Uma característica que deve ser
ressaltada é que em função do frio causado pelo gelo 59 indivíduos apresentaram queda de
temperatura após o procedimento, não sendo esta alteração necessariamente em função da dor.
Tabela 25. Distribuição de frequência da variável temperatura
Temperatura

Frequência

Porcentagem

Baixou

59

49,17

Inalterada

21

17,50

Aumentou

40

33,33

Total

120

100,00
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p) Distribuição de frequência da variável dor
Houve representantes de todas as classes de dor estabelecidas nas escalas analógicas. A maioria dos
indivíduos relataram dor intensa (números de 7 à 9 na escala analógica), em 43,33% dos casos e
moderada (números de 4 à 6 na escala analógica), em 35% dos casos. Apenas dois indivíduos
(1,67%) relataram dor insuportável (número 10 na escala) e quatro indivíduos (3,33%) relataram
que não sentiram nenhum desconforto com o gelo, atribuindo zero na escala analógica. Relataram
dor leve (números de 1 à 3 na escala) 20 indivíduos.
Tabela 26. Distribuição de frequência da variável dor
Dor
Frequência

Porcentagem

Ausente

4

3,33

Leve

20

16,76

Moderada

42

35,00

Intensa

52

43,33

Insuportável

2

1,67

Total

120

100,00

Figura 26: Gráfico de frequência da variável Dor
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4.3.2 Regressão Linear Simples (RLS)
A regressão linear simples foi feita relacionando cada variável explicativa ou independente
com a variável dor, que é a variável resposta ou dependente do problema. De acordo com Barbeta,
Reis e Bornia (2010), este tipo de análise procura explicar certas características de um indivíduo a
partir das características de seus pais, o que representa as relações de causa e efeito entre as
variáveis. Para especificar os relacionamentos entre as variáveis foram criadas tabelas cruzadas e
gráficos de barras representando cada tabela. Foram utilizados valores absolutos e percentuais para
compor as tabelas e os percentuais para compor os gráficos, para que visualmente a razão de
proporcionalidade fosse mantida.

a) RLS entre sexo e dor
Estabelecendo o cruzamento entre as variáveis sexo e dor, constatou-se que as mulheres
apresentaram maior intensidade de dor do que os homens. A maioria dos homens relatou dor
moderada enquanto a maioria das mulheres relatou dor intensa. Apenas representantes do sexo
feminino inferiram dor insuportável.
Tabela 27. Tabela cruzada entre as variáveis sexo e dor
Intensidade da dor
Sexo

Ausente
Leve
Moderada
%
%
%
Qt
Qt
Qt
Masculino 2 5,13 6 15,38 17 43,59
Feminino 2 2,47 14 17,28 25 30,86
Total
4 3,33 20 16,67 42 35,00

Intensa
Insuportável
%
%
Qt
Qt
0,00
14 35,90
0
46,91
2,47
38
2
1,67
52 43,33
2
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Figura 27: Gráfico do relacionamento entre sexo e dor

b) RLS entre idade e dor
Em relação à idade, a classe que apresentou maior desconforto doloroso com o gelo foram
os indivíduos que possuem idade entre 31 e 40 anos. Em seguida os indivíduos com idade entre 41 e
50 anos. Pelo fato de pertencerem a classes consecutivas pode-se concluir que de 31 á 50 anos foi a
faixa de idade que mais sentiu dor no experimento. Em contrapartida, a faixa etária que menos
sentiu dor foi de 61 à 70 anos.
Tabela 28. Tabela cruzada entre as variáveis idade e dor
Intensidade da dor
Idade

Ausente
Leve
Moderada
%
%
%
Qt
Qt
Qt
15 ├ 20
0 0,00 4 20,00 7 35,00
21 ├ 30
0 0,00 5 19,23 9 34,62
31 ├ 40
1 4,17 2 8,33 8 33,33
41 ├ 50
2 8,00 4 16,00 7 28,00
51 ├ 60
0 0,00 1 11,11 5 55,56
61 ├ 70
1 8,33 4 33,33 4 33,33
1,00
71 ├ 80
0 0,00 0 0,00 1
Acima de 80 0 0,00 0 0,00 1 100,00
Total
4 3,33 20 16,67 42 35,00

Figura 28: Gráfico do relacionamento entre idade e dor

Intensa
Insuportável
%
%
Qt
Qt
0,00
9 45,00
0
3,85
11 42,31
1
50,00
4,17
12
1
0,00
12 48,00
0
0,00
3 33,33
0
0,00
3 25,00
0
2,00
0,00
2
0
0,00
0 0,00
0
1,67
52 43,33
2

125

c) RLS entre etnia e dor
Mesmo com poucos representantes da etnia negra, a análise desses dados corrobora com a
literatura de que os negros sentem menos dor do que os brancos, uma vez que as maiorias dos
brancos relataram dor intensa enquanto os negros relataram dor moderada.
Tabela 29. Tabela cruzada entre as variáveis etnia e dor
Intensidade da dor
Etnia

Ausente
%
Qt
2,65
Branca 3
Negra 1 14,29
Total
4 3,33

Leve
%
Qt
19 16,81
11
1 14,29
20 16,67

Moderada
Intensa
Insuportável
%
%
%
Qt
Qt
Qt
33,63
46,02
0,88
38
52
1
14,29
4 57,14 0 0,00
1
1,67
42 35,00 52 43,33 2

Figura 29: Gráfico do relacionamento entre etnia e dor

d) RLS entre ansiedade e dor
Analisando o cruzamento entre a variável ansiedade e dor, inicialmente se faz a
constatação de que essa variável não é determinante para a intensidade de dor relatada, uma vez que
houve proporcionalidade entre os valores com poucas diferenças. Em ambos os casos, a maior dor
relatada foi intensa.
Porém, observando as diferenças, percebe-se que são maiores as intensidades de dor
quando houve ansiedade. Por exemplo, para a dor intensa, há a diferença de 0,57 pontos percentuais
para quando o indivíduo apresentou ansiedade.
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Tabela 30. Tabela cruzada entre as variáveis ansiedade e dor
Intensidade da dor
Ansiedade

Sim
Não
Total

Ausente
Leve
Moderada
%
%
%
Qt
Qt
Qt
2 3,13 5 15,63 11 34,38
3 3,41 15 17,05 31 35,23
4 3,33 20 16,67 42 35,00

Intensa
Insuportável
%
%
Qt
Qt
3,13
14 43,75
1
1,14
38 43,18
1
1,67
52 43,33
2

Figura 30: Gráfico do relacionamento entre ansiedade e dor

e) RLS entre tempo e dor
Em relação ao tempo, é visível a constatação de que os indivíduos que não aguentaram o
tempo mínimo para a realização do experimento fizeram a inferência de maior dor. Os dois
indivíduos que relataram dor insuportável não aguentaram o tempo mínimo.
Logicamente também se faz essa constatação. Porém discrepâncias lógicas também podem
ser constatadas, como por exemplo, o fato de que 2 indivíduos que não aguentaram o tempo mínimo
fizeram a inferência de intensidade leve.
Tabela 31. Tabela cruzada entre as variáveis tempo e dor
Intensidade da dor
Tempo

Sim
Não
Total

Ausente
Leve
Moderada
%
%
%
Qt
Qt
Qt
4 3,92 18 17,65 39 38,24
0 0,00 2 11,11 3 16,67
4 3,33 20 16,67 42 35,00

Intensa
Insuportável
%
%
Qt
Qt
0,00
41 40,20 0
61,11
11,11
11
2
1,67
52 43,33 2
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Figura 31: Gráfico do relacionamento entre tempo e dor
f) RLS entre palidez e dor
A palidez é outra variável que está diretamente relacionada com a intensidade de dor
relatada. Nos dados coletados os indivíduos que tiveram palidez apresentaram mais dor do que os
que não tiveram palidez.
Tabela 32. Tabela cruzada entre as variáveis palidez e dor
Intensidade da dor
Palidez

Sim
Não
Total

Ausente
Leve
Moderada
Intensa
Insuportável
%
%
%
%
%
Qt
Qt
Qt
Qt
Qt
5,56
0 0,00 1 5,56 7 38,89 9 50,00 1
3,92
18,63
34,31
42,16
0,98
4
19
35
43
1
1,67
4 3,33 20 16,67 42 35,00 52 43,33 2

Figura 32: Gráfico do relacionamento entre palidez e dor
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g) RLS entre tensão muscular e dor
Os indivíduos que tiveram tensão muscular inferiram maior dor do que os que não tiveram.
Inclusive os dois indivíduos que relataram dor insuportável tiveram também tensão muscular, em
contrapartida, os quatro indivíduos que não sentiram nenhum desconforto doloroso, inferindo dor
ausente, não apresentaram tensão muscular.
Tabela 33. Tabela cruzada entre as variáveis tensão muscular e dor
Intensidade da dor
TM

Ausente
Leve
Moderada
Intensa
Insuportável
%
%
%
%
%
Qt
Qt
Qt
Qt
Qt
3,92
Sim 0 0,00 3 5,88 13 25,49 33 64,71 2
5,80
24,64
42,03
27,54
0,00
Não 4
17
29
19
0
1,67
Total 4 3,33 20 16,67 42 35,00 52 43,33
2

Figura 33: Gráfico do relacionamento entre tensão muscular e dor
h) RLS entre expressão facial e dor
A maior parte dos indivíduos que relatou dor intensa teve alteração na expressão facial. Da
mesma forma o relato de dor insuportável, em que todos os indivíduos alteraram a expressão facial.
O contrário também é constatado, pois da mesma forma que a tensão muscular, todos os indivíduos
que não sentiram dor também não tiveram alteração na expressão facial.
Tabela 34. Tabela cruzada entre as variáveis expressão facial e dor
Intensidade da dor
Exp.Facial

Sim
Não
Total

Ausente
Leve
Moderada
Intensa
Insuportável
%
%
%
%
%
Qt
Qt
Qt
Qt
Qt
2,35
0 0,00 8 9,41 29 34,12 46 54,12
2
0,00
4 11,43 12 34,29 13 37,14 6 17,14
0
3,33
16,67
35,00
43,33
1,67
4
20
42
52
2
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Figura 34: Gráfico do relacionamento entre expressão facial e dor
i) RLS entre posição corporal e dor
Fica evidenciado nesta análise que os indivíduos que relataram maior dor também tiveram
alteração na posição corporal. Mais da metade dos indivíduos que alterara a posição corporal
relataram dor intensa, enquanto todos os indivíduos que não sentiram nenhuma dor não tiveram
alterações na posição corporal.
Tabela 35. Tabela cruzada entre as variáveis posição corporal e dor
Intensidade da dor
Pos.Corporal

Sim
Não
Total

Ausente
Leve
Moderada
%
%
%
Qt
Qt
Qt
0 0,00 2 3,92 17 33,33
4 5,80 18 26,09 25 36,23
4 3,33 20 16,67 42 35,00

Intensa
Insuportável
%
%
Qt
Qt
3,92
30 58,82 2
31,88
0,00
22
0
1,67
52 43,33 2

Figura 35: Gráfico do relacionamento entre posição corporal e dor
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j) RLS entre frequência respiratória e dor
A frequência respiratória também foi uma variável em que as diferenças não tiveram tanto
destaque. As maiorias dos indivíduos que tiveram a frequência diminuída relataram dor intensa,
porém também relatou dor intensa a maioria dos indivíduos que tiveram a frequência respiratória
aumentada. Inclusive, os indivíduos que relataram dor insuportável aumentaram a frequência
respiratória. Probabilisticamente a Rede Bayesiana irá fazer a inferência com base nas pequenas
diferenças.
Tabela 36. Tabela cruzada entre as variáveis frequência respiratória e dor
Intensidade da dor
F.R.

Ausente
Leve
Moderada
Intensa
Insuportável
%
%
%
%
%
Qt
Qt
Qt
Qt
Qt
0,00
Diminuiu 1 4,55 3 13,64 8 36,36 10 45,45 0
0,00
Inalterada 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0
2,08
Aumentou 2 2,08 17 17,71 34 35,42 41 42,71 2
3,33
16,67
35,00
43,33
1,67
Total
4
20
42
52
2

Figura 36: Gráfico do relacionamento entre frequência respiratória e dor

k) RLS entre frequência cardíaca e dor24
Fazendo o cruzamento entre a frequência cardíaca e a dor relatada, se constata que quanto
maior a dor, mais aumenta os batimentos cardíacos. Os indivíduos que relataram dor insuportável
aumentaram os batimentos cardíacos na faixa de 1 à 10 bpm e também acima de 20 bpm.

24

Os valores apresentados representam a diferença na frequência cardíaca (bpm) antes e depois do procedimento

131

Tabela 37. Tabela cruzada entre as variáveis frequência cardíaca e dor
Intensidade da dor
F.C.

Ausente
Leve
Moderada
Intensa
Insuportável
%
%
%
%
%
Qt
Qt
Qt
Qt
Qt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
< -20
0
0
0
0
0
0,00
-11 ├ -20 0 0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 0
0,00
-1 ├ -10 1 5,88 2 11,76 7 41,18 7 41,18 0
0,00
0
1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00
0
3,23
19,35
35,48
40,32
1,61
1 ├ 10
2
12
22
25
1
0,00
11 ├ 20
0 0,00 4 17,39 9 39,13 10 43,48
0
9,09
>20
0 0,00 1 9,09 3 27,27 6 54,55
1
1,67
Total
4 3,33 20 16,67 42 35,00 52 43,33
2

Figura 37: Gráfico do relacionamento entre frequência cardíaca e dor

l) RLS entre oxigenação e dor25
Analisando a variável oxigenação em relação a dor, constata-se que há uma diminuição da
mesma quando se sente mais dor. Também é relevante o fato de não haver alterações nos valores.
Para a dor intensa, a maioria dos indivíduos não apresentou alteração, seguida de alterações na faixa
de 1% à 4% de diminuição.

25

Os valores apresentados representam a diferença na oxigenação (%) antes e depois do procedimento.
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Tabela 38. Tabela cruzada entre as variáveis oxigenação e dor
Intensidade da dor
Oxigenação

< -4
-1├ -4
0
1├ 4
>4
Total

Ausente
Leve
Moderada
Intensa
Insuportável
%
%
%
%
%
Qt
Qt
Qt
Qt
Qt
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0
0
0
1
0
5,13
17,95
33,33
41,03
2,56
2
7
13
16
1
0,00
1 2,86 8 22,86 7 20,00 19 54,29
0
2,44
0 0,00 3 7,32 21 51,22 16 39,02
1
25,00
50,00
25,00
0,00
0,00
1
2
1
0
0
1,67
4 3,33 20 16,67 42 35,00 52 43,33
2

Figura 38: Gráfico do relacionamento entre oxigenação e dor

m) RLS entre P.A. sistólica e dor26
A pressão arterial sistólica aumenta proporcionalmente à intensidade de dor. Para a dor
intensa foi contatado um aumento na faixa de 41 à 50 mmHg.
Tabela 39. Tabela cruzada entre as variáveis P.A. sistólica e dor
Intensidade da dor
P.A. Sistólica

26

Ausente
%
Qt

Leve
%
Qt

Moderada
Intensa
%
%
Qt
Qt

Insuportável
%
Qt

Os valores apresentados representam a diferença na pressão arterial sistólica (mmHg) antes e depois do
procedimento.
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-21 ├ -40
-1 ├ -20
0
1 ├ 20
21 ├ 40
41 ├ 50
Total

0
2
0
2
0
0
4

0,00
10,53
0,00
3,03
0,00
0,00
3,33

1
5
0
12
2
0
20

25,00
26,32
0,00

2
7
0
18,18 25
8,00 7
0,00 1
16,67 42

50,00
36,84
0,00
37,88
28,00
25,00
35,00

1 25,00
5 26,32
2 100,00
26 39,39
15 60,00
3 75,00
52 43,33

0
0
0
1
1
0
2

0,00
0,00
0,00
1,52
4,00
0,00
1,67

Figura 39: Gráfico do relacionamento entre P.A. sistólica e dor

n) RLS entre P.A. diastólica e dor27
O aumento também é proporcional na pressão arterial diastólica, em que a dor intensa teve
um aumento na faixa de 11 à 30 mmHg.
Tabela 40. Tabela cruzada entre as variáveis P.A. diastólica e dor
Intensidade da dor
P.A. Diastólica

-11 ├ -30
-1 ├ -10
0
1 ├ 10
11 ├ 30

27

Ausente
Leve
Moderada
Intensa
Insuportável
%
%
%
%
%
Qt
Qt
Qt
Qt
Qt
0,00
0 0,00 3 50,00 2 33,33 1 16,67
0
11,76
11,76
41,18
35,29
0,00
2
2
7
6
0
0,00
0 0,00 2 50,00 0 0,00 2 50,00
0
2 4,17 7 14,58 20 41,67 18 37,50
1
2,08
2,33
0 0,00 6 13,95 12 27,91 24 55,81
1

Os valores apresentados representam a diferença na pressão arterial diastólica (mmHg) antes e depois do
procedimento.
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31 ├ 40
Total

0
4

0,00
3,33

0 0,00 1 50,00 1 50,00
20 16,67 42 35,00 52 43,33

0
2

0,00
1,67

Figura 40: Gráfico do relacionamento entre P.A. diastólica e dor
o) RLS entre temperatura e dor
A temperatura se manteve inalterada ou baixou na maioria das vezes em que a dor relatada
foi intensa. Essa característica pode ser influenciada em função do contato com o gelo.
Tabela 41. Tabela cruzada entre as variáveis temperatura e dor
Intensidade da dor
Temperatura

baixou
inalterada
aumentou
Total

Ausente
Leve
Moderada
%
%
%
Qt
Qt
Qt
2 3,57 4 7,14 19 33,93
1 4,76 3 14,29 7 33,33
1 2,33 13 30,23 16 37,21
4 3,33 20 16,67 42 35,00

Intensa
Insuportável
%
%
Qt
Qt
1,79
30 53,57 1
47,62
0,00
10
0
2,33
12 27,91 1
1,67
52 43,33 2

Figura 41: Gráfico do relacionamento entre temperatura e dor
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Outros relacionamentos podem ser interessantes na massa de dados coletadas. Um exemplo
é o relacionar o sexo com frequência respiratória e dor, ou ainda a palidez com expressão facial,
alteração corporal e dor. Enfim, diversos tipos de análise condicionais podem ser estabelecidos.
Esses relacionamentos serão inferidos através da Rede Bayesiana, uma vez que por sua
característica permite quatro tipos de inferências: diagnóstico (de efeito para causa); causal (de
causas para evidências); inter-causal (entre causas de um efeito comum) e mista (combina duas ou
mais das anteriores).

4.4 PROJETO DO SOFWARE
A partir do preenchimento das probabilidades condicionais, foi desenvolvido um software,
chamado RB-Pain, para auxiliar os especialistas nas inferências. O software teve como principal
requisito possuir uma interface gráfica amigável, para que o especialista utilize de forma intuitiva.
No desenvolvimento do software foram utilizadas as seguintes ferramentas:
Java: como linguagem de programação com interface desktop.
MySQL: como sistema gerenciador de banco de dados.
JSmile : shell do geNIe para Java que contém a implementação da máquina de inferência
para Redes Bayesianas.

4.4.1 Especificação de requisitos do software
Requisitos não funcionais
RNF001 – O sistema gerenciador de banco de dados utilizado será o MySQL.
RNF002 – O sistema deverá ser em ambiente desktop para as plataformas Windows e
Linux.
RNF003 – A linguagem utilizada será Java.
RNF004 – As funcionalidades do sistema somente poderão ser acessadas por um usuário
previamente cadastrado no sistema mediante login.
RNF005 – O software deverá utilizar uma máquina de inferência para Redes Bayesianas.
Requisitos funcionais
RF001 – O software deverá realizar as operações CRUD de usuários.
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RF002 – O software deverá ter uma tela de login.
RF003 – O software deverá permitir que o especialista informe a evidência de qualquer
variável mapeada na Rede Bayesiana.
RF004 – O software deverá exibir a probabilidade calculada pela Rede Bayesiana através
da inferência de efeito para causa.
RF005 – O software deverá permitir que o especialista informe na escala analógica a dor
relatada pelo paciente e fazer a inferência de causa para evidências.
RF006 – O software deverá armazenar em banco de dados os resultados para posteriores
relatórios e estatísticas.
RF007 – O software deverá emitir relatórios estatísticos e de avaliação.

4.4.2 Dados técnicos da máquina de inferência
O Shell JSmile, permite a configuração dos algoritmos de inferência. Foram utilizados na
Rede Bayesiana implementada o algoritmo RB exato chamado Clustering Algorithm, também
conhecido como Junction Three e para resolver os diagramas de influência no grafo foi utilizado o
algoritmo conhecido como Policy Evaluation.
O Clustering Algorithm tem como característica o funcionamento em duas fases: primeiro
ocorre a compilação da rede modelada para uma estrutura de árvore, logo após são atualizadas as
probabilidades na árvore gerada no primeiro passo. Desta forma, todo o processamento ocorre na
versão compilada, o que costuma melhorar o desempenho.
O Policy Evaluation por sua característica permite verificar as probabilidades de cada
estado das variáveis que compõem a rede, e não somente a melhor decisão. Essa característica
possibilita a análise das causas para a decisão que a rede apresenta. Foi utilizado na rede modelada
pelo fato de que as diferenças percentuais das probabilidades foram pequenas, em função da
representatividade probabilística da amostra não atender todos os relacionamentos possíveis entre as
variáveis levantadas.
Não houve a necessidade de fazer a estimação por parâmetros e de estrutura, bem como
trabalhar com aprendizado e treinamento na rede modelada, uma vez que as probabilidades foram
calculadas a partir da massa de dados levantada no experimento.

4.4.3 Principais telas do sistema
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A principal tela do sistema RB-Pain é a que faz a inferência da dor de acordo com as
evidências marcadas. Ao marcar a evidência em alguma variável o sistema (preenchendo no
mínimo 3 evidências), através da máquina de inferência JSmile, é calculada a probabilidade da
intensidade da dor. Basta marcar uma única evidência que o sistema já faz o cálculo.
Os resultados são exibidos de forma textual, destacando a maior probabilidade e também
em forma de gráfico de barras.
Também é possível verificar a probabilidade de cada variável marcando a certeza na
variável dor, atendendo assim, a verificação de efeito para causa. Ao utilizar essa opção diálogos
são exibidos com as probabilidades de cada estado das variáveis. A tela principal do sistema RBPain pode ser vista na Figura 43, que possui as evidências marcadas com a maior probabilidade para
dor moderada.

Figura 42: Principal tela do RB-Pain com evidências nas variáveis
A Figura 44 exibe o sistema com a evidência marcada para dor insuportável.
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Figura 43: Principal tela do RB-Pain com evidência na dor

5 RESULTADOS
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Para validar a eficiência da Rede Bayesiana implementada no sistema RB-Pain, foram
feitos testes com dados dos 80 indivíduos utilizados para treinamento da rede, com o objetivo de
verificar se as probabilidades gerais causam influências nos registros individuais e também testes
com os dados reservados especificamente para validação.
No primeiro grupo de testes, ou seja, com os dados utilizados para calcular as
probabilidades da rede, em 100% dos testes o sistema fez a inferência correta, o que já era esperado.
Em 93,75% dos testes, a probabilidade inferida foi superior a 90% de certeza e o restante (6,25%), a
certeza foi superior a 40%.
Os testes mais relevantes para avaliar o sistema se referem aos dados dos 40 indivíduos
que foram reservados aleatoriamente com controle de representatividade das variáveis. Os seguintes
testes foram realizados com esse grupo:
•

Inserindo evidências para todas as variáveis.

•

Inserindo as evidências somente para as variáveis que podem ser medidas e
observadas de forma objetiva: pressão sistólica e diastólica, frequências cardíaca e
respiratória, temperatura, oxigenação, sexo, idade e etnia, desconsiderando a
variável tempo.

•

Inserindo as evidências somente para as variáveis subjetivas: palidez, ansiedade,
posição corporal, expressão facial e tensão muscular.

Na execução dos testes foi especificada a quantidade de acertos, quantidade de erros e
quantidade de situações em que o sistema não foi capaz de inferir uma intensidade de dor.
Os acertos foram computados quando o sistema inferiu a mesma dor que a relatada pelo
voluntário e ocorre quando é encontrada na Rede Bayesiana uma situação similar a das evidências
inseridas. As diferenças nos acertos são os percentuais de certeza que a rede infere, os quais
também foram analisados.
A situação de não identificada ocorre quando as probabilidades são idênticas para todas as
intensidades de dor, impossibilitando um percentual de certeza em um valor específico. Isso
acontece quando não existe nenhuma probabilidade para determinada situação na rede, tornando
todos os valores para as intensidades de dor com a mesma chance de ocorrer, ou seja, 20%.
Já os erros ocorrem quando existem probabilidades similares na Rede Bayesiana, mas que
por algum motivo, a dor relatada pelo voluntário se diferencia da dor relatada pela maioria, estando
fora da faixa do desvio padrão. Estes também foram analisados separadamente.
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5.1 TESTES COM TODAS AS VARIÁVEIS
Aplicando as evidências para todas as variáveis se obtém os resultados da tabela 42.
Tabela 42. Resultado geral aplicando todas as evidências
Situação

Frequência

Porcentagem

Acertos

18

45,00

Não Identificadas

13

32,50

Erros

9

22,50

40

100,00

Total

As análises feitas sobre os acertos se referem aos níveis de certeza apresentados pela rede.
Observou-se um padrão nos resultados e foi criada uma classificação para o nível de certeza, sendo
considerado um nível alto, quando o percentual de diferença da segunda probabilidade for superior
a 50%. Nível de certeza médio quando a diferença estiver na faixa de 10% a 50% e baixo quando
for inferior a 10%. Analisando os acertos se obtém os resultados da tabela 43:
Tabela 43. Análise dos acertos com todas as evidências
Nível de certeza

Frequência

Porcentagem

Alto

11

61,11

Médio

2

11,11

Baixo

5

27,78

18

100,00

Total

Sobre os erros foram analisados se na escala de dor a intensidade inferida pelo sistema está
distante ou próxima da intensidade relatada pelo voluntário. As distâncias e proximidades são
verificadas se as inferências são consecutivas na escala, por exemplo, as intensidades: “leve” e
“moderada” são próximas, pois são consecutivas. Já as intensidades: “leve” e “intensa” são
distantes, pois não são consecutivas na escala.

Além da distância também foi analisado o

percentual de certeza.
A partir dessa análise o erro foi classificado em grave (quando a dor inferida é distante da
dor relatada ou quando percentual de certeza foi superior a 5%) e aceitável (quando a intensidade
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inferida próxima da intensidade relatada e os percentuais de certeza são menores que 10%). A
análise dos erros está especificada na Tabela 44:
Tabela 44. Análise dos erros com todas as evidências
Erro

Frequência

Porcentagem

Grave

3

33,33

Aceitável

6

66,67

9

100,00

Total

5.2 TESTES COM AS EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
As variáveis objetivas foram classificadas considerando o fato de não haver subjetividade
nos valores levantados na coleta de dados. São os valores da pressão sistólica e diastólica,
frequências cardíaca e respiratória, temperatura e oxigenação que foram coletadas com
equipamentos específicos. Além dessas o sexo, a idade e a etnia que também não causam
dualidades de interpretação. Foram descartadas as evidências para a variável tempo.
Nesta etapa de validação foram feitas as mesmas análises e classificações dos testes
realizados com todas as evidências. A Tabela 45 exibe os resultados gerais:
Tabela 45. Resultado geral aplicando as evidências objetivas
Situação

Frequência

Porcentagem

Acertos

15

37,50

Não Identificadas

7

17,50

Erros

18

45,00

40

100,00

Total

Com a evidência apenas nas variáveis objetivas, além da diminuição do número de acertos
e aumento do número de erros, os graus de certeza dos acertos também se alteraram, conforme pode
ser visto na Tabela 46.
Tabela 46. Análise dos acertos com as evidências objetivas
Nível de certeza

Frequência

Porcentagem
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Alto

2

13,34

Médio

8

53,33

Baixo

5

33,33

15

100,00

Total

A análise dos erros com as evidências marcadas apenas nas variáveis objetivas também
apresenta alterações nos valores, conforme está especificado na Tabela 47:
Tabela 47. Análise dos erros com as evidências objetivas
Erro

Frequência

Porcentagem

Grave

12

66,67

Aceitável

6

33,33

18

100,00

Total

5.3 TESTES COM AS EVIDÊNCIAS SUBJETIVAS
As variáveis subjetivas são aquelas que mesmo com os critérios estabelecidos para
diminuir a subjetividade na coleta dos dados, podem causar interpretações diferentes conforme a
observação do pesquisador. São os valores para palidez, ansiedade, posição corporal, expressão
facial e tensão muscular.
Nesta etapa de validação foram feitas as mesmas análises e classificações dos testes
realizados com todas as evidências. A Tabela 48 exibe os resultados gerais:

Tabela 48. Resultado geral aplicando as evidências subjetivas
Situação

Frequência

Porcentagem

Acertos

21

52,50

Não Identificadas

0

0

Erros

19

47,50
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Total

40

100,00

Pelo número reduzido de variáveis analisadas e estados para cada variável, existe na base
de probabilidades da rede todas as combinações possíveis, o que anula a possibilidade do sistema
não identificar nenhuma probabilidade.
Os graus de certeza dos acertos estão especificados na Tabela 49:
Tabela 49. Análise dos acertos com as evidências subjetivas
Nível de certeza

Frequência

Porcentagem

Alto

0

0

Médio

21

100,00

Baixo

0

0

21

100,00

Total

Na Tabela 50, finalmente, está especificada a análise dos erros:
Tabela 50. Análise dos erros com as evidências subjetivas
Erro

Frequência

Porcentagem

Grave

5

26,32

Aceitável

14

73,68

19

100,00

Total

5.4 DISCUSSÃO
A Rede Bayesiana modelada possui 15 variáveis, cada qual com seus estados que variam
de 2 á 8. Ao total são 19.906.560 possibilidades de combinações, o que pelo tamanho da amostra
utilizada muitas combinações ficam sem dados para que a rede possa fazer as devidas inferências.
Essa constatação ficou visível com os testes realizados com os dados utilizados para
treinamento da rede, uma vez que houve a inferência correta em 100% dos testes.
Já com os testes realizados com os dados separados para validação, ocorreram situações de
erro e situações em que a rede fez a inferência da mesma probabilidade para todos os estados da
intensidade da dor.
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O número de acertos apareceu em maior quantidade nos testes em que foram inseridas
evidências apenas para as variáveis subjetivas, porém o grau de certeza apresentou maior
confiabilidade quando foram evidenciados valores para todas as variáveis, conforme está descrito
no gráfico da Figura 45.

Figura 44: Comparativo do número de acertos e confiança
O número de acertos foi maior com as variáveis subjetivas pelo fato de que as 5 variáveis
possuem apenas 2 estados cada uma, totalizando 32 combinações. Todas essas combinações
estavam presentes nos dados utilizados para treinamento da rede, diferente da utilização de todas as
variáveis, que apresentou um número menor de acertos pelo fato de que as combinações inseridas
não estavam todas representadas na rede.
Porém, quanto maior o número de evidências, maior a certeza na inferência feita pela rede.
Utilizando todas as variáveis a confiança alta representa 61,11% em relação a 0% dos acertos
obtidos apenas com as variáveis subjetivas.
Os erros foram analisados a partir das classificações para grave e aceitável. Um erro
aceitável significa que a rede fez a inferência muito próxima da que foi relatada pelo voluntário. Os
critérios de classificação estão descritos no item 5.1 deste capítulo. Já um erro grave, ao contrário,
significa que a inferência feita pela rede está distante da real. O erro grave não pode ser tratado
apenas como falha da rede, mas sim que o indivíduo pode ter características diferentes da maioria,
uma vez que a rede infere resultados probabilísticos.
Na Figura 46 está o comparativo das análises dos erros:
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Figura 45: Comparativo da análise de erros

Os erros são em maioria aceitáveis quando se utiliza as variáveis subjetivas, porém em
contrapartida a confiança nos resultados é menor. Já quando se utiliza todas as variáveis, os erros
também são em maior parte aceitáveis e os acertos com maior nível de confiança.
Com as variáveis objetivas os erros são na maior parte graves. Isso se dá porque essa
categoria é composta por 9 variáveis com um total de 311.040 combinações que não estão todas
representadas nas probabilidades da rede. Além deste motivo, a falta de evidências inseridas
diminui a confiabilidade e aumenta a gravidade do erro.
Através dos dados apresentados, constata-se que a amostra utilizada no experimento foi
pequena em função da quantidade de combinações da rede, além disso, os indivíduos heterogêneos
da amostra geraram inferências com erros.
Cabe salientar que por esses motivos a análise é superficial. Entretanto, os dados coletados
e a rede desenvolvida adéquam-se ao que se esperava como resultados, uma vez que a rede foi
capaz de fazer as inferências esperadas na maioria dos testes. Mesmo com um percentual de acerto
ainda baixo, ficou evidenciado que uma amostra maior para treinamento da rede irá melhorar os
resultados.

6 CONCLUSÕES

146

Com base nos estudos coletados na presente pesquisa, percebe-se a necessidade de tratar a
dor como o quinto sinal vital, dada a sua importância para diagnósticos e tratamentos. Os
instrumentos utilizados atualmente para avaliação da dor são subjetivos, uma vez que não
consideram os aspectos globais da dor e apenas a inferência feita pelo próprio paciente, que pode
vir carregada de vieses. O próprio IASP (2007) sugere que os instrumentos de avaliação da dor são
subjetivos.
Por outro lado, a correta avaliação da intensidade da dor é um fator que pode melhorar a
qualidade de vida das pessoas, pois o tratamento somente será efetivo quando o profissional puder
mensurar a correta intensidade da dor.
Esta pesquisa foi norteada por quatro questionamentos:
•

É possível identificar padrões de dor em sinais biomédicos e variáveis culturais
através de cálculos probabilísticos?

•

Uma Rede Bayesiana pode ser utilizada para relacionar os sinais biomédicos e as
variáveis culturais, e, assim, representar uma medida probabilística para dor?

•

É possível mensurar, a partir de sinais biomédicos, a intensidade da dor em
pacientes que não se comunicam?

•

Qual o nível de intensidade da dor pode ser inferido em seres humanos, a partir da
análise dos sinais biomédicos e variáveis culturais, com o apoio de um sistema
computacional baseado em Redes Bayesianas?

Como resultados a esses questionamentos, chegaram-se as conclusões que:
•

Sim, foi possível, através dos experimentos feitos, encontrar padrões nos sinais
biomédicos e variáveis culturais, que se alteraram em decorrência de um evento
doloroso, no caso, a imersão do braço no gelo.

•

A Rede Bayesiana se mostrou bastante eficiente para representar o universo de
variáveis e suas dependências probabilísticas, sendo possível inclusive, validar a
própria rede com profissionais especializados.

•

Para mensurar a intensidade de dor em pacientes incapazes de se comunicar, são
inseridas apenas as evidências nas variáveis que representam os sinais biomédicos,
ou seja, que podem ser medidos sem a necessidade de comunicação verbal. A falta
de todas as evidências em uma Rede Bayesiana diminui o nível de certeza da
inferência, porém, mesmo com essa diminuição, os testes mostraram que é possível
fazer inferências corretas utilizando apenas os sinais biomédicos.
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•

O nível de intensidade de dor somente pode ser mensurado com certeza, com a
utilização do sistema computacional baseado em Redes Bayesianas, após a aquisição
de uma grande massa de dados com representatividade probabilística para todas as
variáveis. Nos teste realizados, quando a nova situação havia correspondentes
probabilísticos, o sistema identificou corretamente. Já quando era uma situação nova,
por falta de variáveis na massa de dados de treinamento da rede, a inferência ficou
comprometida.

As hipóteses relacionadas com os questionamentos apresentados eram de que:
•

Os sinais biomédicos que o corpo altera em estado de dor podem ser relacionados
para a modelagem de uma rede causal.

•

Uma Rede Bayesiana pode ser utilizada para fazer a inferência da intensidade da
dor a partir de cálculos probabilísticos entre as variáveis relacionadas.

Os resultados obtidos corroboram com as hipóteses levantadas, uma vez que os testes
apresentaram um maior número de acerto do que de erro para a massa de dados utilizada. Ficou
evidenciado que aumentando o tamanho da população e amostra, de forma a contemplar as
possíveis combinações entre os estados das variáveis, os resultados apresentarão um melhor
resultado. Mesmo para os pacientes que não podem expressar-se verbalmente, a dor pode ser
inferida através das evidências nas variáveis que podem ser levantadas por medições específicas ou
por observações clínicas.
Para elaborar um instrumento computacional para avaliar e medir a dor, respondendo aos
questionamentos e comprovando as hipóteses, a primeira idéia seria utilizar exames
eletroencefalográficos de pacientes, passando por crises de dor, e detectar nos sinais das ondas
cerebrais padrões para serem processados através de Redes Neurais Artificiais. Como os dados
seriam coletados através de ondas cerebrais, não seria necessária nenhuma interação com os
pacientes. Também o fato de utilizar Redes Neurais poderia classificar muito bem os sinais através
dos padrões identificados e, assim, mensurar a correta intensidade de dor. Porém, em entrevistas
com profissionais da saúde, mais especificamente com o Dr. Ney Venturini, anestesiologista, e
também através de estudos mais aprofundados sobre a dor, esta primeira hipótese foi descartada. O
centro do cérebro é onde ocorrem as alterações elétricas em decorrência da dor, e, os eletrodos dos
equipamentos dos exames eletroencefalográficos não conseguem captar os sinais em uma área tão
profunda do cérebro.
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Uma solução para a coleta dos dados seria utilizar o exame de tomografia computadorizada
helicoidal, um exame que consegue captar as áreas centrais do cérebro e detectar as alterações
através de cores, que reagem através de contrastes. O que inviabiliza a coleta de dados com esse
exame, além do custo, é o fato de ser um exame evasivo e não comum.
Nos estudos sobre a fisiologia da dor, percebeu-ser que diversas áreas do corpo humano se
alteram em decorrência da dor, e o corpo expressa a dor através de uma série de sinais vitais
(biomédicos), além de que a intensidade também é influenciada por aspectos culturais. Sendo assim,
poderia ser descartada a análise apenas cerebral e incluir esses sinais objetivos e também subjetivos
para inferir a intensidade da dor, após serem estabelecidos os padrões.
Em decorrência de estudos na área de inteligência artificial, chegou-se ao conceito de
Redes Bayesianas que, através de cálculos probabilísticos entre variáveis condicionais e não
condicionais modela a incerteza.
Os dados utilizados para alimentar as probabilidades da rede, inicialmente seriam coletados
em procedimentos médicos e de enfermagem que causassem dor, de forma que os sinais pudessem
ser medidos antes do procedimento e durante/depois para constatar o que se alterou em decorrência
da dor. Ao iniciar este tipo de experimento problemas na coleta de dados ocorreram, causando
vieses não planejados que inviabilizaram a pesquisa. Optou-se, então, por simular a dor através do
contato com o gelo, ou seja, passou a fazer parte do experimento apenas a dor causada por estímulo
térmico em ambiente preparado. O contato com o gelo, nos primeiros 30 segundos, causa a dor que
pode variar de leve a insuportável, conforme a sensibilidade de cada indivíduo. Após esse tempo
inicial ele inicia um processo anestésico. Essa opção facilitou o controle do experimento, porém
limitou o universo de tipos de dor e sintomas que poderiam fazer parte das probabilidades.
Com a associação dos sinais biomédicos (variáveis) que o corpo altera em decorrência da
dor, juntamente aos fatores culturais e definidas as probabilidades em uma determinada população,
foi possível inferir a intensidade da dor em posse de evidências.
Com isso, o objetivo principal do trabalho foi atingido, uma vez que foi possível inferir a
intensidade da dor em seres humanos,com o apoio de um sistema computacional baseado em Redes
Bayesianas, analisando os sinais biomédicos e variáveis culturais que o corpo alterou em
decorrência da dor.
Para atingir o objetivo geral, os objetivos específicos também foram atingidos, através da
elaboração e validação da rede Causal, programação da Rede Bayesiana e realização de um
experimento controlado para inserir as probabilidades na Rede Bayesiana.
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A maior dificuldade na obtenção de resultados mais precisos foi justamente o número
grande de combinações entre as variáveis, que ficou em torno de 20 milhões. Uma vez que a técnica
computacional escolhida utiliza-se de probabilidades, um número muito maior de dados deveria ser
utilizado para treinamento da rede.
Outra dificuldade foi a coleta dos dados, pois os vieses humanos que a literatura aborda
também se fizeram presentes, uma vez que o próprio paciente fez a inferência da intensidade de dor
que sentiu. Este problema também é minimizado com um número maior de amostras, para que a
representatividade probabilística seja padronizada a partir dos valores da maioria, sendo
desconsiderados os valores fora do desvio padrão.

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO
A modelagem da Rede Causal elaborada nesta pesquisa é uma das principais contribuições
do trabalho.
A elaboração da rede passou por pesquisas aprofundadas sobre a fisiologia da dor e
comportamentos culturais em virtude da dor. Também foram feitas entrevistas com profissionais da
área da saúde que atuam no tratamento e avaliação da dor. Neste ponto a rede está preparada para
que inserindo-se um número representativo para as probabilidades possa ser utilizada por outros
pesquisadores e profissionais.
O sistema desenvolvido para validação da rede (RB-Pain) também é por si só uma
contribuição, pois se trata de uma ferramenta que poderá ser utilizada para validar outras
arquiteturas de rede que utilizem as mesmas variáveis e seus estados. Para isso basta alterar o
arquivo com a nova arquitetura e probabilidades. O sistema, portanto, utilizou uma forma mais
global para a avaliação da dor, considerando as informações dos pacientes, que não devem deixar
de ser levadas em consideração, mas também aspectos culturais e fisiológicos que influenciam
diretamente, ou condicionalmente, na intensidade de dor. Utilizou também, a tecnologia na
avaliação da dor, com técnicas probabilísticas, podendo diminuir a subjetividade da avaliação
através da modelagem da incerteza pela rede causal (causa e efeito) entre as variáveis relacionadas.
A base dos dados coletados no experimento também é um subproduto da pesquisa, que
ficará disponível para que pesquisadores possam utilizá-la em outros estudos.
Outra contribuição significativa deste trabalho está relacionada aos aspectos da realização
do experimento, de forma que os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho podem ser
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utilizados como base para outras pesquisas que se queira mensurar aspectos comportamentais e
fisiológicos em momentos de submissão á dor.

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, puderam ser identificadas algumas
possibilidades de melhoria e de continuação a partir de futuras pesquisas, as quais incluem:
•

Reaplicação dos experimentos com uma amostra maior para que as probabilidades
possuam mais representatividade. Também com populações diferentes para
abranger diversos tipos de dor. O ambiente hospitalar e clínico é bastante indicado
para a coleta dos dados, com a possibilidade de fazer os experimentos em
maternidades durante o parto natural, em pronto-atendimentos de fraturas e suturas.
Outro ambiente que poder ser utilizado para a coleta dos dados são consultórios
odontológicos em procedimentos dolorosos sem anestesia. Ainda podem ser
coletados dados nas clínicas de estética em sessões de botox ou em estúdios de
tatuagem e aplicação de piercing.

•

Utilizar o conceito de lógica difusa, mais conhecida como lógica fuzzy para
classificar os estados de cada variável, inclusive da dor inferida. A aplicação desta
abordagem permitirá um resultado mais refinado, uma vez que permite representar
as grandezas que não são claramente definidas, como por exemplo, a dor, que foi
classificada como ausente, leve, moderada, intensa e insuportável. A dor moderada,
por exemplo, recebeu os valores 4, 5 e 6 da escala, porém, o valor 4 é bem próximo
da dor leve, da mesma forma que o valor 6 é bem próximo da dor intensa. A
fuzificação permitirá que além da probabilidade gerada pela rede bayesiana haja
também a inferência da incerteza que o próprio indivíduo expressa ao classificar
sua própria dor.

•

Testes com outras arquiteturas de rede com outros algoritmos de inferência. A
arquitetura utilizada especificou variáveis intermediárias para agrupar conjuntos
com o objetivo de diminuir as colunas para a variável dor. Esta abordagem
certamente ganha desempenho, mas perde refinamentos que podem interferir nos
resultados. Se pode, inclusive, criar redes separadas por grupos de variáveis, como
por exemplo, uma rede para variáveis objetivas, outra para variáveis subjetivas e
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uma terceira para unir as duas anteriores. Desta forma, se tiver apenas evidências
para um grupo de variável os resultados podem ser mais precisos.
•

Inserir probabilidades na rede, através do software, em tempo de execução, de
forma que ao se inserir as evidências e a rede cometer um erro, o especialista possa
fazer a correção no software e essas evidências fazerem parte das novas
probabilidades. Esta, inclusive, é uma característica bastante interessante dos
sistemas inteligentes. O shell utilizado (JSmile) permite ler as probabilidades de
uma rede e criar uma nova rede com outras probabilidades, o que torna esse
trabalho viável de ser executado.
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao
final deste documento. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do
pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma.

•

O título da pesquisa é MEDIÇÃO DA INTENSIDADE DA DOR COM A UTILIZAÇÃO
DE REDES BAYESIANAS e o objetivo é de medir a intensidade de dor
probabilisticamente através da medição dos sinais biomédicos e da utilização de
um sistema computacional inteligente.

•

Você será entrevistado antes e depois do procedimento com o objetivo de saber o quanto
de dor está sentindo anteriormente e posteriormente ao procedimento. Além da

entrevista, serão aferidas algumas medidas de sinais biomédicos, como por
exemplo, pressão arterial, frequência cardíaca a respiratória, temperatura e nível
•
•
•
•

•

de oxigenação na corrente sanguínea. Seus dados poderão ser incluídos no grupo de
controle da pesquisa.
O procedimento consiste em fazer a imersão de seu braço direito em um recipiente com
gelo e permanecer por no máximo 90 segundos, ou o tempo que resistir ao desconforto.
O maior risco na participação da pesquisa é inconscientemente você inferir mais dor no
procedimento pelo fato de saber que sua dor está sendo avaliada. Outro risco é de
surgirem marcas temporárias no braço em função do contato com o gelo.
Seus dados serão resguardados, sendo utilizados apenas estatisticamente, sem revelar
seu nome ou dados pessoais de identificação. Os dados serão utilizados na dissertação de
mestrado por mim apresentada e defendida perante uma banca avaliadora.
O período de participação na pesquisa compreende em um tempo de aproximadamente 10
minutos. Você tem garantia de sigilo nas informações por você prestadas, bem como aos
sinais vitais medidos. Você poderá retirar o consentimento a qualquer tempo e não será
remunerado por participar da pesquisa.
Você tem garantia expressa de liberdade de retirar o consentimento sem qualquer
prejuízo.

Nome do Pesquisador: Clávison Martinelli Zapelini (Telefone: 48 88120785)
Assinatura do Pesquisador: ________________________________________________
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO
Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________
abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente
informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou
interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.
Local e data: Tubarão,___, de setembro de 2011

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________________
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados
DADOS DO INDIVÍDUO:
Sexo: ( )Masculino ( )Feminino
Etnia: ( )Branca
( )Negra

Idade: _____
( )Mulato
( )Índio

( )Caboclo

( )Cafuzo

ANTES DO PROCEDIMENTO
Você está sentindo algum desconforto doloroso? ( )Sim ( )Não
Caso sim, qual valor na escala? ___________
Você já teve que ter contato com o gelo por muito tempo antes? ( )Sim ( )Não
Sentiu muita dor? ( )Sim ( )Não
Observação do pesquisador:
Existe a presença de algum tipo de procedimento médico ou de enfermagem? ( )Sim ( )Não
O indivíduo demonstra estar ansioso? ( )Sim ( )Não
O procedimento será realizado nos flancos, olhos ou genitais? ( )Sim ( )Não
Frequência respiratória: _____

Frequência cardíaca: _____

Oxigenação:_____

PA Sistólica: _____

PA Diastólica: _____

Temperatura:_____

APÓS O PROCEDIMENTO
Tempo de imersão_____________________
Você sentiu algum desconforto doloroso durante o procedimento? ( )Sim ( )Não
Caso sim, qual valor na escala? ___________
Observação do pesquisador:
O indivíduo chorou?

( )Sim ( )Não

O indivíduo vomitou?

( )Sim ( )Não

O indivíduo teve sudorese?

( )Sim ( )Não

O indivíduo apresentou palidez cutânea?

( )Sim ( )Não

O indivíduo teve tensão muscular?

( )Sim ( )Não

O indivíduo alterou a expressão facial?

( )Sim ( )Não

O indivíduo alterou a posição corporal?

( )Sim ( )Não

Frequência respiratória: _____

Frequência cardíaca: _____

Oxigenação:_____

PA Sistólica: _____

PA Diastólica: _____

Temperatura:_____
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APÊNDICE C – Escala utilizada para mostrar aos voluntários

160

APÊNDICE D – Dados coletados no experimento
O layout do arquivo de dados, para cada linha, possui os campos separados por ponto e
vírgula (;) e a ordem está definida de acordo com a seguinte estrutura:

Campo 1: Sequencial indivíduo (de 001 à 120).
Campo 2: Sexo (M – masculino e F - feminino).
Campo 3: Idade.
Campo 4: Etnia.
Campo 5: Ansiedade (S – sim e N – não).
Campo 6: Tempo (S – sim e N – não).
Campo 7: Palidez (S – sim e N – não).
Campo 8: Tensão Muscular (S – sim e N – não).
Campo 9: Expressão Facial (S – sim e N – não).
Campo 10: Posição Corporal (S – sim e N – não).
Campo 11: Frequência Respiratória (Antes do procedimento com gelo).
Campo 12: Frequência Respiratória (Após o procedimento com gelo).
Campo 13: Frequência Cardíaca (Antes do procedimento com gelo).
Campo 14: Frequência Cardíaca (Após o procedimento com gelo).
Campo 15: Oxigenação (Antes do procedimento com gelo).
Campo 16: Oxigenação Cardíaca (Após o procedimento com gelo).
Campo 17: Pressão Arterial Sistólica (Antes do procedimento com gelo).
Campo 18: Pressão Arterial Sistólica (Após o procedimento com gelo).
Campo 19: Pressão Arterial Diastólica (Antes do procedimento com gelo).
Campo 20: Pressão Arterial Diastólica (Após o procedimento com gelo).
Campo 21: Temperatura (Antes do procedimento com gelo).
Campo 22: Temperatura (Após o procedimento com gelo).
Campo 23:Dor inferida na escala analógica (Apêndice C).

Os dados coletados, seguindo a estrutura definida, foram:
1;M;51;branca;S;S;N;N;S;S;18;18;66;78;95;98;127;133;83;87;36,1;36;7
2;M;32;branca;N;S;N;N;S;N;19;18;88;105;98;97;120;159;78;106;37;36,8;5
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3;F;29;branca;N;S;N;N;S;N;17;16;84;89;96;99;113;132;74;86;36,3;36,3;6
4;M;31;branca;S;S;S;S;S;S;19;16;87;102;97;99;118;137;77;91;36,3;35,9;6
5;M;29;negra;S;S;N;S;S;S;22;18;72;94;99;97;112;140;73;92;36,2;36,1;6
6;F;18;branca;N;S;N;N;S;S;18;16;77;89;99;99;117;124;76;81;36,2;36,2;4
7;F;19;branca;S;S;N;N;S;N;19;16;99;104;98;94;137;140;91;92;36,9;37;2
8;M;18;branca;S;S;N;N;S;N;18;18;66;71;98;98;120;123;78;81;35,9;35,9;3
9;M;37;negra;N;S;N;N;N;N;22;20;68;67;98;97;124;121;81;79;36;36,1;0
10;M;42;branca;N;S;N;N;N;N;18;16;83;94;96;98;120;148;78;94;36,3;36,5;6
11;M;42;branca;N;S;N;N;N;N;16;16;76;82;97;98;111;126;71;82;36,8;36,6;2
12;M;67;branca;N;S;N;N;N;N;18;18;69;75;95;94;126;127;82;88;36,4;36,2;0
13;M;29;branca;S;S;N;N;S;N;20;14;99;100;97;93;143;140;95;92;36,4;36,2;8
14;M;29;branca;N;S;N;N;S;S;24;23;115;129;98;98;151;145;100;96;36,4;36,4;7
15;F;15;branca;N;S;N;N;S;N;18;18;77;87;98;99;116;137;76;91;36,1;36,4;7
16;F;15;branca;N;S;N;N;S;N;18;16;77;83;98;99;122;124;80;81;36,9;36,5;5
17;F;36;branca;N;S;N;N;S;S;20;16;90;92;99;99;116;128;76;84;37;36,7;7
18;F;26;branca;N;S;N;S;S;S;20;18;73;83;97;98;106;118;67;77;36,7;36,8;8
19;F;26;branca;N;S;N;N;S;N;20;18;79;77;97;99;116;118;76;77;36,9;36,7;4
20;F;46;branca;N;N;N;S;S;S;18;16;85;97;98;99;97;115;62;75;36,3;35,2;8
21;F;46;branca;N;S;N;N;N;N;19;20;88;90;99;99;102;105;65;67;36,3;36,5;4
22;F;44;branca;N;S;N;N;N;N;19;17;82;88;97;98;121;115;79;75;36,3;36,3;5
23;F;44;branca;S;S;N;N;N;N;18;16;71;71;98;98;140;146;92;96;36,7;36,7;0
24;F;16;branca;N;S;N;N;N;N;18;18;84;86;97;97;113;110;74;70;37,1;37;1
25;M;47;branca;N;S;N;N;N;N;16;16;76;84;97;97;98;112;62;73;36,3;36,3;2
26;F;21;branca;N;S;N;N;S;S;18;16;111;97;96;95;115;126;75;82;37,3;37;6
27;F;34;branca;N;S;N;S;S;S;20;16;79;89;98;97;142;142;94;94;36,5;36,5;7
28;M;35;branca;N;S;N;S;S;S;24;18;97;107;97;98;123;133;81;87;36,7;36,4;7
29;M;26;branca;N;S;N;S;S;S;14;12;67;74;99;99;111;121;72;79;36,7;36,4;8
30;M;25;branca;S;S;N;N;S;N;14;12;59;70;97;98;111;120;72;78;36,2;36;8
31;F;19;branca;N;N;N;S;S;S;16;16;67;91;97;98;136;111;90;72;36,6;36,4;9
32;M;20;branca;N;N;N;S;S;S;14;12;80;97;99;99;100;121;63;79;36,3;36,1;7
33;F;22;branca;S;S;N;S;S;S;16;16;81;78;94;94;103;111;66;72;36,2;35,8;7
34;F;19;branca;N;S;N;N;N;N;16;14;85;80;99;99;91;111;58;72;36,8;36;7
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35;F;76;branca;S;S;N;N;S;N;18;16;71;76;99;98;151;173;100;115;35,5;35,3;8
36;F;66;branca;N;S;N;S;S;S;20;18;77;87;99;99;117;121;76;79;35,6;35,4;6
37;F;70;branca;S;S;N;S;S;N;16;14;82;93;97;99;134;117;88;76;35,9;36,1;3
38;F;70;branca;N;S;N;S;S;S;16;13;63;64;99;99;138;137;91;91;34,8;35,1;2
39;F;68;branca;S;S;N;N;S;N;14;13;73;77;97;95;117;132;76;86;36;36,5;6
40;F;50;branca;N;S;N;N;N;N;18;16;75;79;76;90;133;121;87;79;34,8;34,6;0
41;F;53;branca;S;S;N;N;N;N;18;16;63;66;97;97;91;103;58;66;36,1;36,1;7
42;M;26;branca;S;S;N;N;S;N;14;12;80;82;99;99;132;138;86;91;36,4;36,4;6
43;F;24;branca;N;S;N;N;N;N;16;16;80;79;98;99;113;122;74;80;35,6;35,7;5
44;F;29;branca;N;S;N;S;S;S;14;13;88;103;80;90;112;138;73;91;35,6;35,8;3
45;F;23;branca;S;S;N;N;S;N;13;12;52;92;77;90;167;128;111;84;35,6;34,8;3
46;M;23;branca;N;S;N;S;S;S;18;16;89;88;93;97;143;178;95;118;35,9;36,5;4
47;F;76;branca;S;S;N;N;S;N;16;13;79;85;95;98;147;157;97;104;34,7;34;6
48;F;50;branca;S;S;N;N;S;N;16;14;58;64;97;94;127;126;83;82;34;34,3;6
49;F;19;branca;N;S;N;S;S;S;20;16;83;91;98;98;102;141;65;93;35,6;35,7;8
50;F;40;branca;N;S;N;N;N;N;24;18;71;80;98;99;111;117;72;76;34,7;34,6;6
51;M;19;branca;N;S;N;S;N;N;16;16;85;104;98;96;151;161;100;106;35,2;35;7
52;F;19;branca;S;S;S;N;S;S;24;24;87;89;99;96;120;133;78;87;36;36,1;6
53;F;19;branca;N;S;N;N;N;N;12;12;74;77;99;98;127;137;83;97;35,1;35,4;5
54;F;33;branca;N;S;N;S;S;N;16;20;75;78;98;97;116;137;76;91;35,4;35,6;7
55;F;45;branca;N;S;N;N;S;N;16;12;59;85;98;97;113;138;74;91;36,1;35,8;7
56;F;41;branca;N;N;N;S;S;S;24;24;86;102;97;97;127;141;83;93;36,2;36,1;8
57;F;44;branca;N;S;S;S;S;N;28;24;57;61;98;95;103;127;66;83;35,5;35,5;7
58;F;41;branca;N;S;S;S;S;S;32;24;80;85;98;99;116;134;78;88;34,8;35,8;8
59;F;42;branca;S;S;N;N;S;N;24;16;87;76;99;91;131;168;85;111;35,9;35,9;8
60;F;35;branca;N;S;N;S;S;S;16;12;79;87;99;95;101;139;64;91;35,7;35,7;9
61;F;40;branca;N;N;S;N;S;N;18;16;55;65;99;97;88;111;65;72;34,6;34,1;2
62;M;48;negra;N;S;N;N;N;N;13;13;62;67;99;98;147;163;97;108;35,1;34,2;1
63;F;23;branca;S;N;N;N;N;N;16;16;64;73;99;99;108;136;69;96;35,3;35,2;8
64;F;26;branca;S;N;N;N;N;N;16;13;89;100;97;97;111;124;72;81;34,6;35;1
65;M;43;branca;N;S;N;N;N;N;17;16;89;102;96;96;137;157;91;104;35;34,2;8
66;F;33;branca;N;S;S;S;S;S;16;14;79;86;90;98;115;146;75;96;35,2;34,6;5
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67;M;19;branca;N;S;N;S;S;S;20;18;105;88;99;98;131;150;85;99;35,8;35,5;8
68;M;20;branca;N;S;N;N;S;N;16;12;53;94;98;99;118;121;77;83;34,5;34,8;8
69;M;20;branca;N;S;N;N;N;N;18;20;67;89;97;98;136;131;90;89;35,5;35,2;4
70;M;23;negra;N;S;N;S;S;N;16;13;64;73;98;99;122;140;80;90;35,6;35,3;4
71;M;25;branca;S;N;S;S;S;S;18;18;78;83;97;96;125;146;101;96;36,1;35,8;8
72;F;61;branca;N;S;N;N;N;N;14;12;69;70;99;97;127;143;83;95;35,7;35,3;3
73;F;20;negra;S;S;S;S;S;S;12;16;70;65;97;99;117;132;76;86;35,2;35,5;6
74;F;47;branca;N;S;N;N;N;N;18;18;77;84;99;98;147;140;97;92;35,4;35,3;2
75;F;74;branca;S;S;N;S;S;N;12;10;63;68;98;96;128;138;81;91;35,3;35;8
76;M;68;branca;N;S;S;S;N;S;18;18;59;86;97;98;171;181;111;123;35,4;36,1;6
77;F;65;branca;S;S;N;N;S;N;16;16;71;80;99;96;153;151;101;100;35,3;35,5;5
78;M;83;branca;N;S;N;S;S;S;17;18;82;77;95;94;137;151;91;100;35,4;35,5;4
79;F;65;branca;N;S;N;N;N;N;22;18;49;52;97;96;133;140;87;92;34,9;35,2;3
80;F;32;branca;S;N;S;S;S;S;22;14;93;99;97;98;115;113;75;74;37;36,7;9
81;F;19;branca;S;S;N;N;S;S;12;24;103;111;97;99;131;180;85;120;36,4;36;5
82;M;24;branca;N;S;N;N;N;N;16;13;83;69;98;97;167;161;111;111;34,6;35,3;2
83;F;22;branca;S;S;S;S;S;N;20;24;85;108;98;98;117;158;76;105;35,8;36,1;8
84;M;40;branca;N;S;S;S;S;S;22;28;72;80;96;98;129;151;85;102;35,7;35,7;6
85;M;52;branca;N;S;S;S;S;N;16;13;74;89;98;97;141;150;93;99;36,1;36;5
86;M;69;branca;S;S;N;N;S;N;14;12;70;66;96;99;124;126;81;82;34,7;35,3;7
87;F;41;branca;N;S;N;N;N;N;16;11;74;82;99;99;154;117;102;76;35,2;35;5
88;F;32;branca;N;N;S;S;S;S;12;12;78;84;96;96;106;120;67;78;35,4;34,8;7
89;M;51;branca;N;N;N;N;S;N;14;16;82;78;97;98;159;137;106;91;35;35,1;4
90;M;58;negra;N;N;N;S;S;S;16;16;72;77;97;96;117;146;76;96;35,6;35,6;4
91;F;65;branca;S;N;N;S;S;S;22;20;56;59;97;98;142;164;94;109;34,3;35,8;7
92;F;69;branca;N;S;N;N;S;N;18;18;70;70;97;96;127;154;83;102;35,2;35;8
93;F;28;branca;N;N;N;S;S;S;17;14;80;105;99;99;115;124;75;81;36,3;36,4;9
94;F;35;branca;N;S;N;S;S;S;18;16;88;93;97;96;97;140;62;92;36,5;35,9;8
95;F;51;branca;N;N;N;S;S;S;19;20;55;72;95;97;152;141;101;93;36,2;36,5;5
96;F;32;branca;N;N;S;S;S;S;18;10;66;70;96;99;154;184;102;122;36,6;36,2;10
97;M;39;branca;N;S;N;N;S;N;20;17;85;97;97;97;128;132;84;86;35,9;36;4
98;F;51;branca;N;S;N;S;S;S;18;18;83;70;97;96;131;156;85;103;36,4;36;7
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99;F;50;branca;N;S;S;S;S;S;21;16;64;70;99;99;112;123;73;81;36,6;36,3;8
100;M;39;branca;N;S;N;N;N;N;19;19;60;66;98;98;126;122;82;80;35,5;35;7
101;F;45;branca;N;S;N;N;S;N;26;20;64;75;95;98;123;118;81;77;36,6;36,2;6
102;F;40;branca;N;S;N;S;S;S;18;16;90;83;97;96;123;120;81;78;36,5;36,4;7
103;F;22;branca;N;S;N;N;S;N;18;18;68;60;98;99;128;132;84;86;36,1;36,3;1
104;F;45;branca;N;S;N;N;S;S;16;16;87;89;97;94;115;118;75;77;36,4;36,6;7
105;F;41;branca;N;S;N;S;S;N;20;18;84;89;98;99;127;134;83;88;36,7;36,4;7
106;F;40;branca;N;S;N;N;S;S;20;18;54;58;98;98;115;121;75;79;36,3;36,3;6
107;F;50;branca;N;S;N;N;N;N;18;16;75;73;97;98;129;121;85;79;36,6;36,8;5
108;M;34;branca;N;S;N;N;N;N;22;20;86;91;98;97;152;159;101;106;36,6;36,5;6
109;M;59;branca;N;S;N;N;N;N;20;20;75;72;97;97;164;178;109;118;36,5;36,6;3
110;M;54;branca;N;S;N;N;N;N;20;20;81;83;95;93;117;128;76;84;35,5;35;4
111;F;20;branca;N;S;N;N;N;N;18;18;86;100;98;98;98;115;62;75;37;37;2
112;F;33;branca;N;S;N;N;N;N;20;21;67;73;97;97;110;111;70;72;36,2;36,4;1
113;F;23;negra;S;N;N;S;S;S;22;16;56;89;99;98;118;127;77;83;36;36,2;10
114;F;28;branca;N;S;N;S;S;N;18;18;63;79;97;98;97;117;62;76;37,3;37,3;9
115;F;42;branca;N;S;N;N;S;N;22;18;82;77;97;98;107;123;68;81;36,8;36,9;7
116;F;31;branca;N;S;N;S;S;S;24;20;95;89;99;99;128;128;84;84;36,8;36,8;7
117;F;38;branca;N;S;S;S;S;S;18;14;58;76;97;97;128;148;84;98;36,4;36,2;7
118;F;25;branca;S;S;N;N;N;S;19;16;71;82;97;99;108;128;69;84;37,3;36,9;5
119;F;19;branca;N;S;S;S;S;S;18;14;54;76;99;99;116;141;76;93;36,6;36,6;8
120;F;46;branca;N;N;N;S;S;S;22;18;74;70;97;99;98;143;62;95;36,5;36,5;8
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APÊNDICE E – Codigo-fonte do sistema desenvolvido
Classe de conexão com o banco de dados:
package rb;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
public class Conexao {
public static Connection conectaMysql(){
Connection conn = null;
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
conn = DriverManager.getConnection(
"jdbc:mysql://localhost:3306/rbpain",
"root",
"root");
}catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return conn;
}
}
Classe de processamento da Rede Bayesiana:
package rb;
import java.awt.Color;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.text.DecimalFormat;
import javax.imageio.ImageIO;
import org.eclipse.swt.custom.CLabel;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.axis.CategoryAxis;
import org.jfree.chart.axis.CategoryLabelPositions;
import org.jfree.chart.axis.NumberAxis;
import org.jfree.chart.labels.StandardCategoryItemLabelGenerator;
import org.jfree.chart.plot.CategoryPlot;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.chart.renderer.category.BarRenderer;
import org.jfree.chart.renderer.category.StandardBarPainter;
import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset;
import smile.Network;
import smile.SMILEException;
import com.swtdesigner.SWTResourceManager;
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public class RbProcess {
public static void start(){
try{
Network net = new Network();
net.readFile("Dissertacao.xdsl");
net.setEvidence("Sexo", "Masculino");
net.updateBeliefs();
double[] vl = net.getNodeValue("DOR");
for (double d : vl) {
System.out.println(d*100+"");
}
} catch (SMILEException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}
public static void verificaEvidencias(Label lbl1, Label lbl2, Label lbl3, Label lbl4,
Label lbl5, int idSexo, int idIdade, int idEtnia, int idPASis, int idPADis, int idFc, int idOx, int
idTmp, int idFr, int idPosC, int idPali, int idTempo, int idfacial, int idAnsiedade, int idTm, CLabel
lbl){
Network net = new Network();
net.readFile("Dissertacao.xdsl");
//SEXO***
if(idSexo == 1)
net.setEvidence("Sexo", "Masculino");
else
if(idSexo == 2)
net.setEvidence("Sexo", "Feminino");
//IDADE***
if(idIdade == 1)
net.setEvidence("Idade", "I_15_20");
else
if(idIdade == 2)
net.setEvidence("Idade", "I_21_30");
else
if(idIdade == 3)
net.setEvidence("Idade", "I_31_40");
else
if(idIdade == 4)
net.setEvidence("Idade", "I_41_50");
else
if(idIdade == 5)
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net.setEvidence("Idade", "I_51_60");
else
if(idIdade == 6)
net.setEvidence("Idade", "I_61_70");
else
if(idIdade == 7)
net.setEvidence("Idade", "I_71_80");
else
if(idIdade == 8)
net.setEvidence("Idade", "I_maior_80");
//ETNIA***
if(idEtnia == 1)
net.setEvidence("Etnia", "Branca");
else
if(idEtnia == 2)
net.setEvidence("Etnia", "Negra");
//PA SISTÓLICA***
if(idPASis == 1)
net.setEvidence("PA_Sistolica", "baixou_21_40");
else
if(idPASis == 2)
net.setEvidence("PA_Sistolica", "baixou_1_20");
else
if(idPASis == 3)
net.setEvidence("PA_Sistolica", "inalterada");
else
if(idPASis == 4)
net.setEvidence("PA_Sistolica", "aumentou_1_20");
else
if(idPASis == 5)
net.setEvidence("PA_Sistolica", "aumentou_21_40");
else
if(idPASis == 6)
net.setEvidence("PA_Sistolica", "aumentou_41_50");
//PA DIASTÓLICA***
if(idPADis == 1)
net.setEvidence("PA_Diastolica", "baixou_11_30");
else
if(idPADis == 2)
net.setEvidence("PA_Diastolica", "baixou_1_10");
else
if(idPADis == 3)
net.setEvidence("PA_Diastolica", "inalterada");
else
if(idPADis == 4)
net.setEvidence("PA_Diastolica", "aumentou_1_10");
else
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if(idPADis == 5)
net.setEvidence("PA_Diastolica", "aumentou_11_30");
else
if(idPADis == 6)
net.setEvidence("PA_Diastolica", "aumentou_31_40");
//FC***
if(idFc == 1)
net.setEvidence("FC", "baixou_11_20");
else
if(idFc == 2)
net.setEvidence("FC", "baixou_1_10");
else
if(idFc == 3)
net.setEvidence("FC", "inalterada");
else
if(idFc == 4)
net.setEvidence("FC", "aumentou_1_10");
else
if(idFc == 5)
net.setEvidence("FC", "aumentou_11_20");
else
if(idFc == 6)
net.setEvidence("FC", "aumentou_mais_20");
//OXIGENAÇÃO***
if(idOx == 1)
net.setEvidence("Oxigenacao", "baixou_mais_4");
else
if(idOx == 2)
net.setEvidence("Oxigenacao", "baixou_1_4");
else
if(idOx == 3)
net.setEvidence("Oxigenacao", "inalterada");
else
if(idOx == 4)
net.setEvidence("Oxigenacao", "aumentou_1_4");
else
if(idOx == 5)
net.setEvidence("Oxigenacao", "aumentou_mais_4");
//TEMPERATURA***
if(idTmp == 1)
net.setEvidence("Temperatura", "Baixou");
else
if(idTmp == 2)
net.setEvidence("Temperatura", "Aumentou");
else
if(idTmp == 3)
net.setEvidence("Temperatura", "Inalterada");
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//FR***
if(idFr == 1)
net.setEvidence("FR", "Diminuiu");
else
if(idFr == 2)
net.setEvidence("FR", "Inalterada");
else
if(idFr == 3)
net.setEvidence("FR", "Aumentou");
//POS_CORPORAL***
if(idPosC == 1)
net.setEvidence("Pos_C", "Sim");
else
if(idPosC == 2)
net.setEvidence("Pos_C", "Nao");
//PALIDEZ***
if(idPali == 1)
net.setEvidence("Palidez", "Sim");
else
if(idPali == 2)
net.setEvidence("Palidez", "Nao");
//TEMPO***
if(idTempo == 1)
net.setEvidence("Tempo", "Sim");
else
if(idTempo == 2)
net.setEvidence("Tempo", "Nao");
//Exp.FACIAL***
if(idfacial == 1)
net.setEvidence("Facial", "Sim");
else
if(idfacial == 2)
net.setEvidence("Facial", "Nao");
//ANSIEDADE***
if(idAnsiedade == 1)
net.setEvidence("Ansiedade", "Sim");
else
if(idAnsiedade == 2)
net.setEvidence("Ansiedade", "Nao");
//TM***
if(idTm == 1)
net.setEvidence("TM", "Sim");
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else
if(idTm == 2)
net.setEvidence("TM", "Nao");
net.updateBeliefs();
double[] vl = net.getNodeValue("DOR");
String[] nm = net.getOutcomeIds("DOR");
DecimalFormat df = new DecimalFormat("###0.000");
lbl1.setText(nm[0]+"-"+df.format(vl[0]*100));
lbl2.setText(nm[1]+"-"+df.format(vl[1]*100));
lbl3.setText(nm[2]+"-"+df.format(vl[2]*100));
lbl4.setText(nm[3]+"-"+df.format(vl[3]*100));
lbl5.setText(nm[4]+"-"+df.format(vl[4]*100));
DefaultCategoryDataset ds = new DefaultCategoryDataset();
double maior = vl[0];
double idxM = 0;
ds.addValue(vl[0]*100, nm[0], "");
for(int i=1; i<5; i++){
ds.addValue(vl[i]*100,nm[i], "");
if(vl[i] > maior){
maior = vl[i];
idxM = i;
}
}
lbl1.setBackground(null);
lbl2.setBackground(null);
lbl3.setBackground(null);
lbl4.setBackground(null);
lbl5.setBackground(null);
if(idxM ==0 ) lbl1.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
if(idxM ==1 ) lbl2.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
if(idxM ==2 ) lbl3.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
if(idxM ==3 ) lbl4.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
if(idxM ==4 ) lbl5.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0));
JFreeChart chart = ChartFactory.createBarChart(
"Inferência RbPain",
"Intensidade",
"%",
ds,
PlotOrientation.HORIZONTAL,
true,
true,
false);
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CategoryPlot plot = chart.getCategoryPlot();
plot.getRangeAxis().setRange(0, 100);
NumberAxis rangeAxis = (NumberAxis) plot.getRangeAxis();
rangeAxis.setStandardTickUnits(NumberAxis.createIntegerTickUnits());
BarRenderer renderer = (BarRenderer) plot.getRenderer();
renderer.setDrawBarOutline(true);
renderer.setBarPainter(new StandardBarPainter());
renderer.setSeriesPaint(0, new Color(128, 128, 128));
renderer.setSeriesPaint(1, new Color(0, 128, 128));
renderer.setSeriesPaint(2, new Color(250, 128, 114));
renderer.setSeriesPaint(3, new Color(255, 69, 0));
renderer.setSeriesPaint(4, new Color(255, 0, 0));
renderer.setSeriesItemLabelsVisible(0, Boolean.TRUE);
renderer.setSeriesItemLabelsVisible(1, Boolean.TRUE);
renderer.setSeriesItemLabelsVisible(2, Boolean.TRUE);
renderer.setSeriesItemLabelsVisible(3, Boolean.TRUE);
renderer.setSeriesItemLabelsVisible(4, Boolean.TRUE);
renderer.setBaseItemLabelGenerator(new StandardCategoryItemLabelGenerator());
CategoryAxis domainAxis = plot.getDomainAxis();
domainAxis.setCategoryLabelPositions(CategoryLabelPositions.createUpRotationLabelPositions(
Math.PI / 6.0));
BufferedImage buf = chart.createBufferedImage(800,460);
try {
ImageIO.write(buf, "png", new File("grafico.png"));
Image img = new Image(null, "grafico.png");
lbl.setBackground(img);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
public static String evidenciasDor(String dor){
String retorno = "";
Network net = new Network();
net.readFile("Dissertacao.xdsl");
net.setEvidence("DOR", dor);
net.updateBeliefs();
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DecimalFormat df = new DecimalFormat("###0.000");
retorno += "\n***P.A.Sistólica***\n";
double[] vl = net.getNodeValue("PA_Sistolica");
String[] nm = net.getOutcomeIds("PA_Sistolica");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***P.A.Diastólica***\n";
vl = net.getNodeValue("PA_Diastolica");
nm = net.getOutcomeIds("PA_Diastolica");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Oxigenação***\n";
vl = net.getNodeValue("Oxigenacao");
nm = net.getOutcomeIds("Oxigenacao");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***FC***\n";
vl = net.getNodeValue("FC");
nm = net.getOutcomeIds("FC");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Idade***\n";
vl = net.getNodeValue("Idade");
nm = net.getOutcomeIds("Idade");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***FR***\n";
vl = net.getNodeValue("FR");
nm = net.getOutcomeIds("FR");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Temperatura***\n";
vl = net.getNodeValue("Temperatura");
nm = net.getOutcomeIds("Temperatura");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***TM***\n";
vl = net.getNodeValue("TM");
nm = net.getOutcomeIds("TM");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
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retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Posição Corporal***\n";
vl = net.getNodeValue("Pos_C");
nm = net.getOutcomeIds("Pos_C");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Expressão Facial***\n";
vl = net.getNodeValue("Facial");
nm = net.getOutcomeIds("Facial");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Etnia***\n";
vl = net.getNodeValue("Etnia");
nm = net.getOutcomeIds("Etnia");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Ansiedade***\n";
vl = net.getNodeValue("Ansiedade");
nm = net.getOutcomeIds("Ansiedade");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Palidez***\n";
vl = net.getNodeValue("Palidez");
nm = net.getOutcomeIds("Palidez");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Sexo***\n";
vl = net.getNodeValue("Sexo");
nm = net.getOutcomeIds("Sexo");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
retorno += "\n***Tempo***\n";
vl = net.getNodeValue("Tempo");
nm = net.getOutcomeIds("Tempo");
for(int i=0; i<nm.length;i++)
retorno += nm[i]+"-->"+df.format(vl[i]*100)+"\n";
return retorno;
}
}
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Classe da tela principal do sistema:
package view;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.custom.CTabFolder;
import org.eclipse.swt.custom.CTabItem;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Combo;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Group;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Text;
import rb.Conexao;
import rb.RbProcess;
import com.swtdesigner.SWTResourceManager;
import org.eclipse.swt.custom.ScrolledComposite;
import org.eclipse.swt.custom.CLabel;
public class RbPain extends Shell {
private Combo sexo;
private Combo idade;
private Combo etnia;
private Combo pasistolica;
private Combo padiastolica;
private Combo fc;
private Combo oxigenacao;
private Combo temperatura;
private Combo fr;
private Combo posCorporal;
private Combo palidez;
private Combo tempo;
private Combo facial;
private Combo ansiedade;
private Combo tm;
private Label lbl1;
private Label lbl2;
private Label lbl3;
private Label lbl4;
private Label lbl5;
private Combo dorCorreta;
private Button rdValida;
private Button rdTreina;
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private Button evAusente;
private Button evLeve;
private Button evmoderada;
private Button evIntensa;
private Button evInsuportavel;
private String evDor = "";
private Button button;
private Group grupoDor;
private CLabel lblImg;
private Button rdObj;
private Button rdSbj;
public static void main(String args[]) {
try {
Display display = Display.getDefault();
RbPain shell = new RbPain(display);
shell.open();
shell.layout();
while (!shell.isDisposed()) {
if (!display.readAndDispatch()) {
display.sleep();
}
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

public RbPain(Display display) {
super(display, SWT.SHELL_TRIM);
setImage(SWTResourceManager.getImage(RbPain.class, "/img/nurse_patch.png"));
setLayout(null);
CTabFolder tabFolder = new CTabFolder(this, SWT.BORDER);
tabFolder.setSimple(false);
tabFolder.setBounds(10, 10, 1144, 646);
tabFolder.setSelectionBackground(Display.getCurrent().getSystemColor(SWT.COLOR_TI
TLE_INACTIVE_BACKGROUND_GRADIENT));
CTabItem tbtmMensurarDor = new CTabItem(tabFolder, SWT.NONE);
tbtmMensurarDor.setImage(SWTResourceManager.getImage(RbPain.class,
"/img/medical_invoice_information.png"));
tbtmMensurarDor.setText("Mensurar dor");
Composite composite = new Composite(tabFolder, SWT.NONE);
tbtmMensurarDor.setControl(composite);
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Group grpEvidncias = new Group(composite, SWT.NONE);
grpEvidncias.setText("Evid\u00EAncias");
grpEvidncias.setBounds(10, 10, 288, 538);
Label lblPasistlica = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblPasistlica.setBounds(10, 202, 92, 15);
lblPasistlica.setText("P.A.Sist\u00F3lica");
Label lblPadiastlica = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblPadiastlica.setText("P.A.Diast\u00F3lica");
lblPadiastlica.setBounds(10, 247, 92, 15);
Label lblSexo = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblSexo.setBounds(10, 22, 55, 15);
lblSexo.setText("Sexo");
Label lblIdade = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblIdade.setBounds(10, 67, 55, 15);
lblIdade.setText("Idade");
Label lblFc = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblFc.setBounds(10, 292, 55, 15);
lblFc.setText("FC");
sexo = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
sexo.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
sexo.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Masculino", "Feminino"});
sexo.setBounds(10, 37, 130, 23);
idade = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
idade.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
idade.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "De 15 \u00E0 20", "De 21 \u00E0
30", "De 31 \u00E0 40", "De 41 \u00E0 50", "De 51 \u00E0 60", "De 61 \u00E0 70", "De 71
\u00E0 80", "Acima de 80"});
idade.setBounds(10, 82, 130, 23);
Label lblEtnia = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
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lblEtnia.setBounds(10, 112, 55, 15);
lblEtnia.setText("Etnia");
etnia = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
etnia.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
etnia.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Branca", "Negra"});
etnia.setBounds(10, 127, 130, 23);
pasistolica = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
pasistolica.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
pasistolica.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "baixou de 21 \u00E0 40",
"baixou de 1 \u00E0 20", "inalterada", "aumentou de 1 \u00E0 20", "aumentou de 21 \u00E0 40",
"aumentou de 41 \u00E0 50"});
pasistolica.setBounds(10, 217, 130, 23);
padiastolica = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
padiastolica.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
padiastolica.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Baixou de 11 \u00E0 30",
"Baixou de 1 \u00E0 10", "Inalterada", "Aumentou de 1 \u00E0 10", "Aumentou de 11 \u00E0 30",
"Aumentou de 31 \u00E0 40"});
padiastolica.setBounds(10, 262, 130, 23);
fc = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
fc.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
fc.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Baixou de 11 \u00E0 20", "Baixou de 1
\u00E0 10", "Inalterada", "Aumentou de 1 \u00E0 10", "Aumentou de 11 \u00E0 20", "Aumentou
mais que 20"});
fc.setBounds(10, 307, 130, 23);
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Label lblOxigenao = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblOxigenao.setBounds(10, 427, 70, 15);
lblOxigenao.setText("Oxigena\u00E7\u00E3o");
Label lblTemperatura = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblTemperatura.setBounds(10, 337, 70, 15);
lblTemperatura.setText("Temperatura");
Label lblFr = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblFr.setBounds(10, 382, 55, 15);
lblFr.setText("FR");
oxigenacao = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
oxigenacao.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
oxigenacao.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Baixou mais que 4", "Baixou
de 1 \u00E0 4", "Inalterada", "Aumentou de 1 \u00E0 4", "Aumentou mais que 4"});
oxigenacao.setBounds(10, 442, 130, 23);
temperatura = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
temperatura.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
temperatura.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Baixou", "Aumentou",
"Inalterada"});
temperatura.setBounds(10, 352, 130, 23);
fr = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
fr.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
fr.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Diminuiu", "Inalterada", "Aumentou"});
fr.setBounds(10, 397, 130, 23);
Label lblPoscorporal = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblPoscorporal.setBounds(146, 67, 92, 15);
lblPoscorporal.setText("Pos.Corporal");
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Label lblPalidez = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblPalidez.setBounds(10, 472, 55, 15);
lblPalidez.setText("Palidez");
Label lblTempo = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblTempo.setBounds(10, 157, 55, 15);
lblTempo.setText("Tempo");
posCorporal = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
posCorporal.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
posCorporal.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Sim", "N\u00E3o"});
posCorporal.setBounds(146, 82, 130, 23);
palidez = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
palidez.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
palidez.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Sim", "N\u00E3o"});
palidez.setBounds(10, 487, 130, 23);
tempo = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
tempo.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
tempo.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Sim", "N\u00E3o"});
tempo.setBounds(10, 172, 130, 23);
Label lblExpfacial = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblExpfacial.setBounds(146, 112, 55, 15);
lblExpfacial.setText("Exp.Facial");
Label lblAnsiedade = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);
lblAnsiedade.setBounds(146, 22, 55, 15);
lblAnsiedade.setText("Ansiedade");
Label lblTm = new Label(grpEvidncias, SWT.NONE);

180

lblTm.setBounds(146, 157, 55, 15);
lblTm.setText("TM");
facial = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
facial.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
facial.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Sim", "N\u00E3o"});
facial.setBounds(146, 127, 130, 23);
ansiedade = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
ansiedade.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
ansiedade.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Sim", "N\u00E3o"});
ansiedade.setBounds(146, 37, 130, 23);
tm = new Combo(grpEvidncias, SWT.NONE);
tm.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
verificaEvidencias();
}
});
tm.setItems(new String[] {"Sem evid\u00EAncia", "Sim", "N\u00E3o"});
tm.setBounds(146, 172, 130, 23);
Button btnApagarEvidncias = new Button(grpEvidncias, SWT.NONE);
btnApagarEvidncias.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
apagaEvidencias();
}
});
btnApagarEvidncias.setImage(SWTResourceManager.getImage(RbPain.class,
"/img/clear_left.png"));
btnApagarEvidncias.setBounds(146, 202, 130, 42);
btnApagarEvidncias.setText("Limpar");
Group grpPersistir = new Group(grpEvidncias, SWT.NONE);
grpPersistir.setText("Persistir");
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grpPersistir.setBounds(146, 325, 130, 203);

Label lblDorCorreta = new Label(grpPersistir, SWT.NONE);
lblDorCorreta.setBounds(10, 34, 69, 15);
lblDorCorreta.setText("Dor relatada");
dorCorreta = new Combo(grpPersistir, SWT.NONE);
dorCorreta.setBounds(10, 55, 110, 23);
dorCorreta.setItems(new String[] {"Ausente", "Leve",
"Insuport\u00E1vel"});

"Moderada",

"Intensa",

rdTreina = new Button(grpPersistir, SWT.RADIO);
rdTreina.setBounds(30, 124, 90, 16);
rdTreina.setText("Treinamento");
rdValida = new Button(grpPersistir, SWT.RADIO);
rdValida.setBounds(30, 146, 90, 16);
rdValida.setText("Valida\u00E7\u00E3o");
Button btnGravar = new Button(grpPersistir, SWT.NONE);
btnGravar.setImage(SWTResourceManager.getImage(RbPain.class, "/img/save_all.png"));
btnGravar.setBounds(30, 168, 90, 25);
btnGravar.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
Connection conn = Conexao.conectaMysql();
int tipo = 1;
if(rdValida.getSelection())
tipo = 2;
else
if(rdObj.getSelection())
tipo = 3;
else
if(rdSbj.getSelection())
tipo = 4;
String sql = "insert into historico (data,pasit,padias,fc,oxigenacao," +
"
temperatura,fr,posc,sexo,palidez,tempo,facial,ansiedade," +
"
idade,etnia,dor_inferida,vlAusente,vlLeve,vlModerada," +
" vlIntensa,vlInsuportavel,dorReal,tipoTeste,tm)" +
“values (now(),?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
try{
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
ps.setString(1, pasistolica.getText());
ps.setString(2, padiastolica.getText());
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ps.setString(3, fc.getText());
ps.setString(4, oxigenacao.getText());
ps.setString(5, temperatura.getText());
ps.setString(6, fr.getText());
ps.setString(7, posCorporal.getText());
ps.setString(8, sexo.getText());
ps.setString(9, palidez.getText());
ps.setString(10, tempo.getText());
ps.setString(11, facial.getText());
ps.setString(12, ansiedade.getText());
ps.setString(13, idade.getText());
ps.setString(14, etnia.getText());
ps.setString(15, verificaDorBackground());
ps.setDouble(16, recuperaVlLabel(lbl1));
ps.setDouble(17, recuperaVlLabel(lbl2));
ps.setDouble(18, recuperaVlLabel(lbl3));
ps.setDouble(19, recuperaVlLabel(lbl4));
ps.setDouble(20, recuperaVlLabel(lbl5));
ps.setString(21, dorCorreta.getText());
ps.setInt(22, tipo);
ps.setString(23, tm.getText());
ps.executeUpdate();
apagaEvidencias();
}catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
});
btnGravar.setText("Gravar");
rdObj = new Button(grpPersistir, SWT.RADIO);
rdObj.setSelection(true);
rdObj.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
}
});
rdObj.setText("Objetivas");
rdObj.setBounds(30, 84, 90, 16);
rdSbj = new Button(grpPersistir, SWT.RADIO);
rdSbj.setText("Subjetivas");
rdSbj.setBounds(30, 106, 90, 16);
grupoDor = new Group(composite, SWT.NONE);
grupoDor.setText("DOR");
grupoDor.setBounds(304, 10, 824, 538);
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lbl1 = new Label(grupoDor, SWT.NONE);
lbl1.setForeground(SWTResourceManager.getColor(128, 128, 128));
lbl1.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
lbl1.setBounds(26, 26, 126, 25);
lbl1.setText("Ausente");
lbl2 = new Label(grupoDor, SWT.NONE);
lbl2.setForeground(SWTResourceManager.getColor(0, 128, 128));
lbl2.setText("Leve");
lbl2.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
lbl2.setBounds(175, 26, 103, 25);
lbl3 = new Label(grupoDor, SWT.NONE);
lbl3.setForeground(SWTResourceManager.getColor(250, 128, 114));
lbl3.setText("Moderada");
lbl3.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
lbl3.setBounds(294, 26, 146, 25);
lbl4 = new Label(grupoDor, SWT.NONE);
lbl4.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 69, 0));
lbl4.setText("Intensa");
lbl4.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
lbl4.setBounds(455, 26, 120, 25);
lbl5 = new Label(grupoDor, SWT.NONE);
lbl5.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 0, 0));
lbl5.setText("Insuport\u00E1vel");
lbl5.setFont(SWTResourceManager.getFont("Segoe UI", 12, SWT.BOLD));
lbl5.setBounds(595, 26, 162, 25);
evAusente = new Button(grupoDor, SWT.RADIO);
evAusente.setBounds(10, 30, 27, 16);
evLeve = new Button(grupoDor, SWT.RADIO);
evLeve.setBounds(159, 30, 20, 16);
evmoderada = new Button(grupoDor, SWT.RADIO);
evmoderada.setBounds(280, 30, 27, 16);
evIntensa = new Button(grupoDor, SWT.RADIO);
evIntensa.setBounds(442, 30, 27, 16);
evInsuportavel = new Button(grupoDor, SWT.RADIO);
evInsuportavel.setBounds(575, 30, 27, 16);
button = new Button(grupoDor, SWT.NONE);
button.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
@Override
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public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
evDor = "";
if(evAusente.getSelection())
evDor = RbProcess.evidenciasDor("Ausente");
else
if(evLeve.getSelection())
evDor = RbProcess.evidenciasDor("Leve");
else
if(evmoderada.getSelection())
evDor = RbProcess.evidenciasDor("Moderada");
else
if(evIntensa.getSelection())
evDor = RbProcess.evidenciasDor("Intensa");
else
if(evInsuportavel.getSelection())
evDor = RbProcess.evidenciasDor("Insuportavel");
mostraEvidencias();
}
});
button.setImage(SWTResourceManager.getImage(RbPain.class, "/img/accept.png"));
button.setBounds(783, 26, 36, 25);
ScrolledComposite compositeImagem = new ScrolledComposite(grupoDor, SWT.BORDER
| SWT.H_SCROLL | SWT.V_SCROLL);
compositeImagem.setBounds(10, 57, 809, 471);
compositeImagem.setExpandHorizontal(true);
compositeImagem.setExpandVertical(true);
lblImg = new CLabel(compositeImagem, SWT.BORDER);
lblImg.setBounds(0, 0, 800, 470);
lblImg.setText("");
lblImg.setBackground(new Image(null, "rede.PNG"));
compositeImagem.setContent(lblImg);
createContents();
}
**
* Create contents of the shell.
*/
Protected void createContents() {
setText("RbPain");
setSize(1180, 704);
}
@Override
protected void checkSubclass() {
// Disable the check that prevents subclassing of SWT components
}
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private void verificaEvidencias(){
RbProcess.verificaEvidencias(lbl1, lbl2, lbl3, lbl4, lbl5, sexo.getSelectionIndex(),
idade.getSelectionIndex(),
etnia.getSelectionIndex(),
pasistolica.getSelectionIndex(),
padiastolica.getSelectionIndex(),
fc.getSelectionIndex(),
oxigenacao.getSelectionIndex(),
temperatura.getSelectionIndex(),
fr.getSelectionIndex(),
posCorporal.getSelectionIndex(),
palidez.getSelectionIndex(), tempo.getSelectionIndex(),
facial.getSelectionIndex(),
ansiedade.getSelectionIndex(), tm.getSelectionIndex(), lblImg);
}
private double recuperaVlLabel(Label lbl){
int pos = lbl.getText().indexOf("-");
String vl = lbl.getText().substring(pos+1);
vl = vl.replaceAll(",", ".");
return Double.parseDouble(vl);
}
private String verificaDorBackground(){
if(lbl1.getBackground().getBlue()+lbl1.getBackground().getRed()+lbl1.getBackground().get
Green()==0)
return "Ausente";
if(lbl2.getBackground().getBlue()+lbl2.getBackground().getRed()+lbl2.getBackground().get
Green()==0)
return "Leve";
if(lbl3.getBackground().getBlue()+lbl3.getBackground().getRed()+lbl3.getBackground().get
Green()==0)
return "Moderada";
if(lbl4.getBackground().getBlue()+lbl4.getBackground().getRed()+lbl4.getBackground().get
Green()==0)
return "Intensa";
if(lbl5.getBackground().getBlue()+lbl5.getBackground().getRed()+lbl5.getBackground().get
Green()==0)
return "Insuportavel";
return "Erro";
}
private void apagaEvidencias(){
sexo.deselectAll();
sexo.deselectAll();
idade.deselectAll();
etnia.deselectAll();
pasistolica.deselectAll();
padiastolica.deselectAll();
fc.deselectAll();
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fr.deselectAll();
temperatura.deselectAll();
tempo.deselectAll();
oxigenacao.deselectAll();
posCorporal.deselectAll();
palidez.deselectAll();
facial.deselectAll();
tm.deselectAll();
ansiedade.deselectAll();
lbl1.setText("Ausente");
lbl1.setBackground(null);
lbl2.setText("Leve");
lbl2.setBackground(null);
lbl3.setText("Moderada");
lbl3.setBackground(null);
lbl4.setText("Intensa");
lbl4.setBackground(null);
lbl5.setText("Insuportável");
lbl5.setBackground(null);
evAusente.setSelection(false);
evLeve.setSelection(false);
evmoderada.setSelection(false);
evIntensa.setSelection(false);
evInsuportavel.setSelection(false);
lblImg.setBackground(new Image(null, "rede.PNG"));
}
private void mostraEvidencias(){
Shell dialog = new Shell(this);
dialog.setText("Inferências probabilísticas");
dialog.setSize(300, 500);
Text t = new Text(dialog, SWT.MULTI|SWT.V_SCROLL);
t.setBounds(0, 0, 290, 490);
t.setText(evDor);
dialog.open();
}
}
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